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„Człowiek jest wielki nie
przez to, co posiada, lecz
przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”
– mówił Jan Paweł II
w Manili w 1981 roku.
Choć kontekst sytuacyjny
był zupełnie inny, to
słowa te nie straciły na
aktualności.
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świątecznych, które wlały odrobinę
otuchy w serca tych, którzy spędzali
Wielkanoc z dala od najbliższych.
I robią to nadal, z wielkim poświęceniem. Jak z bliska wygląda ta pomoc
i na co mogą liczyć seniorzy, piszemy
w artykule „W trosce o najbardziej
bezbronnych”.
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Kiedy otwieraliśmy kampanię #PomocDlaSeniora, nie wiedziałem, jak
wielu potrzebującym zdołamy pomóc. Rozpoczynając kilka dni później
akcję #WdzięczniMedykom miałem
świadomość, że poprzeczkę zawiesiliśmy sobie bardzo wysoko. Dziś
mogę powiedzieć, że dzięki naszym
darczyńcom udało się osiągnąć najważniejsze cele.
Realizując kampanię #PomocDlaSeniora objęliśmy troską tych najsłabszych i najbardziej narażonych na
skutki pandemii. Pracownicy i wolontariusze Caritas odwiedzili tysiące seniorów, którzy nie mogą lub
obawiają się wyjść po najpotrzebniejsze zakupy. Spakowali tysiące
paczek żywnościowych oraz paczek
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Serca naszych darczyńców nie pozostały obojętne także na poświęcenie
pracowników służb medycznych.
To pozwoliło nam uruchomić akcję
#WdzięczniMedykom, dzięki której
udało się zakupić respiratory, łóżka,
a także środki ochrony, które dziś
trafiają do polskich szpitali. Skalę
tej pomocy przedstawiamy w artykule „Razem walczymy o każdy
oddech”. Zapraszam też gorąco do
przeczytania specjalnego raportu,
w którym staraliśmy się pokazać, jak
wiele działań w walce z epidemią,
samotnością i ubóstwem podejmowanych jest lokalnie.

zapomnieć o mieszkańcach krajów
wyniszczonych wieloletnimi konfliktami, którzy nie mają już siły bronić
się przed nowym zagrożeniem. Pozbawieni dostępu do służby zdrowia,
cierpiący ubóstwo, bezdomność.
W Wenezueli, Syrii czy Strefie Gazy
skutki pandemii mogą być niewyobrażalne. O sytuacji mieszkańców
tych rejonów świata piszemy w artykułach z cyklu „Nowa wyobraźnia
miłosierdzia”.
W tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie nie zapomnieliśmy o najmłodszych. Moment zamknięcia szkół
dla wielu z nich okazał się początkiem
trudności, z którymi nie mogli się mierzyć sami. W wielu polskich domach
brakuje komputerów i Internetu.
Dzieci z rodzin wielodzietnych nie
mogły korzystać z wszystkich lekcji
on-line, bo musiały dzielić się komputerem z rodzeństwem. Część uczniów
objętych programem Skrzydła i pozostających pod opieką świetlic Caritas
otrzymała potrzebną pomoc, o czym
piszemy w artykule „Uczeń w sieci”,
jednak jest to kropla w morzu potrzeb. Trudności najmłodszych, a także fakt, że prawdziwe wakacje dla
wielu z nich pozostają dziś w sferze
marzeń, skłoniły nas do pracy nad kolejnym projektem niosącym wsparcie
materialne oraz do kontynuowania
akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
Choć te wakacje będą inne niż
wszystkie i nie pozwolą nam zapomnieć o obecnej sytuacji, wiemy,
że – jak powiedział papież Franciszek – „zagrożenie, jakie spowodował koronawirus, przezwycięża się
przeciwciałami solidarności”. Ufając
tym słowom życzę Wam wszystkim
zdrowia i zawierzenia Panu Bogu.
Dyrektor Caritas Polska

Mimo ogromnego zaangażowania
w działania krajowe nie mogliśmy
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W trosce
o najbardziej
bezbronnych

>>

„Miarą twojego człowieczeństwa
jest wielkość twojej troski
o drugiego człowieka”. Słowa
księdza Mieczysława Malińskiego
są dziś bardzo czytelne, bo mamy
się o kogo troszczyć. Tysiące osób
starszych zamkniętych w domach
czeka na naszą pomoc. Dociera
do nich Caritas realizując akcję
#PomocDlaSeniora.

#PomocDlaSeniora
Na start akcji #PomocDlaSeniora
Caritas wyasygnowała z rezerwy
na specjalne akcje pomocowe milion złotych. Jednak to był dopiero
początek. Równolegle z ogłoszeniem
kampanii Caritas uruchomiła zbiórkę
pieniędzy, żeby stopniowo zwiększać
zakres i skalę działania. Dzięki temu
wkrótce udało się zgromadzić kolejny milion złotych na pomoc seniorom, który został rozdysponowany
między poszczególne Caritas diecezjalne. Jednym z darczyńców jest
firma Lidl Polska, która przeznaczyła
na pomoc dla seniorów 250 tys. zł.

>>

Caritas zapewnia ubogim i samotnym seniorom pomoc żywnościową w postaci paczek oraz posiłków
z dowozem do domu, ale także
zaopatrzenie w środki higieniczne
i ochronne – płyny do dezynfekcji,
rękawiczki, maseczki. Seniorzy mogą
liczyć także na wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających
wyjścia z domu (np. w zakupie leków,
zrobieniu zakupów), a także inne
formy pomocy, na przykład pomoc
psychologiczną.
— Bardzo liczymy na solidarność Polaków. Zawsze apelując o wsparcie dla
naszych podopiecznych, spotykamy
się z dużym odzewem. Zapraszamy też
duże firmy. Wiemy, że w ich przypadku
problemem nie są środki. Po prostu nie
wiedzą, jak je przekazać, żeby dotrzeć
do każdego potrzebującego. Caritas ma
w tym ogromne doświadczenie — podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska.
Dwa miliony złotych z rezerw Caritas i zbiórek, a w ślad za nimi kolejne środki, trafiły do Caritas diecezjalnych, których zadaniem jest
rozpoznanie potrzeb na poziomie
lokalnym, sporządzenie listy potrzebujących i dystrybucja pomocy.
W kampanię włączyli się nie tylko
pracownicy, ale także wolontariusze
Caritas. Dziś jest to 80 tysięcy osób
w całej Polsce. W poszczególnych
diecezjach zorganizowano specjalne
dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek
żywnościowych, paczek świątecznych i bezpośrednie formy pomocy.
— Doszliśmy do wniosku, że konieczne
są dodatkowe środki i dlatego, wspólnie
z dyrektorami Caritas diecezjalnych,
podjęliśmy decyzję o ogólnopolskiej
kampanii, a więc rozszerzeniu działań
pomocowych i wprowadzeniu nowych
form wsparcia — tłumaczy ks. Marcin
Iżycki.
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15 milionów. Akcja
nabiera rozpędu
Minęło zaledwie kilkanaście dni
od momentu ogłoszenia kampanii
#PomocDlaSeniora, a akcja nabrała ogromnego tempa i rozmachu.
Wkrótce do akcji zaczęli dołączać
partnerzy biznesowi oferując pomoc
materialną i finansową.
Fundacja Biedronki – powołana
w tym roku przez właściciela Jeronimo Martins Polska S.A., głównego
partnera Caritas Polska w programach senioralnych – przeznaczyła
15 milionów złotych na wsparcie
dla najstarszych w ramach między
innymi programu „Na codzienne
zakupy”, który realizowany jest już
po raz trzeci. Program został włączony w kampanię #PomocDlaSeniora, dzięki temu w tym trudnym
czasie, przez dziesięć miesięcy (od 1
kwietnia do końca stycznia 2021 r.)
dziesięć tysięcy najbardziej potrzebujących pomocy seniorów powyżej
60. roku życia może korzystać z kart
przedpłaconych, pozwalających na
zrobienie zakupów w sklepach sieci
Biedronka za kwotę 100 lub 150 zł
miesięcznie.
— Bardzo się cieszymy z tego, że Fundacja Biedronki postanowiła włączyć
naszą coroczną akcję „Na codzienne
zakupy” w kampanię #PomocDlaSeniora. Dzięki temu wspólnie możemy
pomóc tym, którzy w tym trudnym czasie tej pomocy najbardziej potrzebują.
Wiemy, że zapotrzebowanie na pomoc
jest ogromne, ale, zgodnie z ideą Caritas, nasza pomoc dotrze do najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących
— zaznacza ks. Marcin Iżycki.
Tegoroczna edycja programu ma wyjątkowy charakter nie tylko ze względu na to, że stanie się częścią kampanii #PomocDlaSeniora, ale także ze

względu na skalę pomocy. Rekordowa
bowiem jest liczba seniorów objętych
wsparciem. W ubiegłym roku było
to 6,6 tys. osób, rok wcześniej 5,3
tys., a w tym roku aż 10 tys. osób.
Ich rekrutacją zajmują się diecezjalne
Caritas, które do udziału w programie
zapraszają seniorów wymagających
szczególnej troski – niezamożnych,
często chorych i samotnych, mieszkających w małych miejscowościach
i na wsiach.

KAMPANIĘ CARITAS „POMOC DLA
SENIORA” MOŻNA WESPRZEĆ:
 rzekazując darowiznę na
p
stronie www.caritas.pl/
pomocdlaseniora
 ysyłając SMS o treści
w
SENIOR pod numer 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)
 płacając dowolną kwotę
w
na konto Bank PKO BP S.A.
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526, Bank Millenium
S.A. 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
(tytuł wpłaty SENIOR)

Karty przekazane przez Fundację Biedronki pozwalają podopiecznym Caritas na zakup dowolnego asortymentu
z oferty sieci z wyjątkiem alkoholu,
papierosów, produktów dla zwierząt,
tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. Co ważne w obecnej sytuacji,
aby skorzystać z karty, senior nie musi
osobiście udawać się do sklepu. Zakupy mogą zrobić za niego bliscy lub
wolontariusze Caritas – oczywiście
z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, wdrożonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
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Tony żywności
W kwietniu do akcji przyłączyła się
kolejna firma z branży spożywczej
– Sokołów S.A. Firma przeznaczyła
ponad 10 ton produktów spożywczych na pomoc dla potrzebujących
seniorów – 12 tys. Dań Gotowych
Premium z mięsem oraz 20 tys. sztuk
dobrej jakości konserw mięsnych.
Dzięki współpracy z Caritas Polska
żywność została przekazana podopiecznym 9 Caritas diecezjalnych
– w Sandomierzu, Tarnowie, Poznaniu, Przemyślu, Drohiczynie, Pelplinie, Łomży, Włocławku i Warszawie.
— Serdecznie dziękujemy firmie Sokołów S.A. za ważny wkład w pomoc niesioną potrzebującym w czasie pandemii
i zachęcamy inne firmy oraz indywidualnych darczyńców do przekazywania
swojego wsparcia — mówi Małgorzata
Jarosz-Jarszewska, koordynatorka
pomocy żywnościowej w Caritas
Polska.

>>

W drugiej połowie kwietnia chęć
przyłączenia się do akcji pomocy
seniorom zdeklarowała firma Nestlé
Polska. Pomoc ta została rozdysponowana wśród podopiecznych Caritas
z pięciu diecezji: lubelskiej, kaliskiej,
rzeszowskiej, toruńskiej i zielonogórsko-gorzowskiej (wszystkie znajdują
się w województwach, w których są
fabryki firmy). Darowizna obejmuje
wodę butelkowaną oraz żywność dla
dzieci i dorosłych, w tym zupy i dania
gotowe, a także kawę oraz słodycze.
Nestlé Polska przekazała w sumie 72
palety produktów spożywczych na
rzecz potrzebujących, którzy ucierpieli
w wyniku epidemii koronawirusa. Pomoc trafiła do seniorów, bezdomnych
i dzieci – zarówno osób korzystających
z niej indywidualnie, jak i pozostających pod opieką kilkudziesięciu placówek Caritas różnego typu.
— Ta darowizna ma duże znaczenie dla
diecezjalnych Caritas, które znają lokalne potrzeby i kierują swoją pomoc do

osób wymagających wsparcia. Serdecznie dziękujemy za okazaną wrażliwość
i troskę o tych, którzy w trudnym okresie
walki z epidemią szczególnie liczą na naszą solidarność — podkreśla ks. Marcin
Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
W pomoc włączyła się także firma
Tesco Polska, która zdecydowała się
przekazać w kwietniu Bankom Żywności oraz Caritas Polska ponad 20
ton żywności. Tesco Polska to sieć
330 sklepów – supermarketów i hipermarketów – działająca na polskim
rynku już od ponad 20 lat.
— Od lat nasze sklepy wspierają organizacje charytatywne przekazując
nadwyżki żywności. W obecnej sytuacji
wiemy, że ta pomoc jest szczególnie
ważna. Podziwiamy naszych partnerów
i pracę, którą wkładają w niesienie pomocy i cieszymy się, że możemy dołożyć do tego swoją cegiełkę. Wierzymy,
że przekazana przez nas dodatkowa
darowizna produktów będzie dużym

>>

wsparciem dla osób, które teraz potrzebują go najbardziej — powiedział
dyrektor zarządzający Tesco Polska
Martin Behan.
Pierwsza część darowizny trafiła
do potrzebujących jeszcze przed
Wielkanocą – to 11 ton produktów,
czyli 24 palety najpotrzebniejszych
produktów żywnościowych, takich
jak makarony, ryż, konserwy i mleko.

Tysiąc świątecznych
„zajączków”
Osoby starsze i samotne, dla których
Wielkanoc to nadzieja na spędzenie
czasu z najbliższymi, szczególnie dotkliwie odczuły stan izolacji. Wiele
Caritas diecezjalnych dołożyło starań, by święta były dla nich mimo
wszystko pełne nadziei i przygotowało paczki świąteczne z żywnością i wielkanocnymi akcentami.
Do tej pięknej akcji przyłączyła się
firma Ingka Centres, partner IKEA,
do której należą centra handlowe
w różnych miastach Polski. Dzięki
tej współpracy paczki wielkanocne
otrzymali podopieczni Caritas z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Łodzi
i Lublina. W paczkach, poza podstawowymi produktami żywnościowymi, takimi jak herbata, owoce, kasze,
żurek, babka wielkanocna, znalazły
się także dekoracje, pozwalające poczuć miły, świąteczny nastrój.
— W imieniu naszych podopiecznych
serdecznie dziękujemy centrom handlowym z grupy Ingka Centres, które
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zdecydowały się w ten sposób wesprzeć
potrzebujących. Współpraca z takimi
partnerami to kolejny dowód na to, że
w trudnym czasie wciąż spotykamy się
z gotowością niesienia pomocy i solidarnością z najsłabszymi — podkreśla
Małgorzata Jarosz-Jarszewska.
Do przedświątecznej akcji włączyło
się pięć centrów handlowych należących do Ingka Centres: warszawski
Wola Park, wrocławska Aleja Bielany,
Port Łódź, Park Handlowy Matarnia
w Gdańsku oraz Skende Shopping
w Lublinie. Wspierając inicjatywę
centrów handlowych w miastach,
w których są zlokalizowane sklepy
IKEA, pracownicy IKEA Food postanowili włączyć się w akcję przekazując na ten cel szwedzkie smakołyki.
Dzięki pracownikom i wolontariuszom Caritas paczki trafiły przed
świętami do tysiąca osób starszych,
ubogich i osamotnionych.

Ciepły posiłek do domu
Organizując akcje pomocowe o dużym zasięgu, Caritas Polska nie zapomina o tych potrzebujących, którzy są najbliżej – w tym o seniorach
biorących udział w realizowanych
przez organizację programach senioralnych oraz podopiecznych dzielnicowego ośrodka pomocy społecznej
na warszawskiej Woli, gdzie mieści
się siedziba Caritas Polska.
— To nasz mały wkład do tego wielkiego dzieła Caritas, jakim są działania
kryzysowe adresowane do seniorów
w całym kraju — wyjaśnia Monika

CENTRA KRYZYSOWE
W związku z pandemią placówki
Caritas utworzyły specjalne centra
kryzysowe w ramach kampanii #PomocDlaSeniora. Jeśli jesteś osobą
starszą potrzebującą pomocy lub
znasz seniora, który czeka na pomoc,
skontaktuj się z placówką Caritas
w swojej diecezji.
 istę kontaktową
L
znajdziesz na stronie
caritas.pl/pomocdlaseniora

Figiel, koordynatorka programów
senioralnych w Caritas Polska.
Od 25 marca, trzy razy w tygodniu, we współpracy z harcerzami
ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Caritas Polska dostarcza
do blisko 60 starszych osób ciepłą
zupę, przygotowaną przez Fundację Pro Caritate. Przed świętami do
seniorów objętych pomocą trafiły
też paczki wielkanocne z produktami spożywczymi, higienicznymi
(płyn antybakteryjny, chusteczki,
maseczki, rękawiczki) i krzyżówkami
mającymi uprzyjemnić czas spędzany
w izolacji.
— Dla seniorów korzystających z Internetu prowadzimy bloga ze specjalną zakładką „Senior sam w domu”*.
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tariusze i siostry zakonne. Maseczki
ofiarowują pracownikom i wolontariuszom Caritas, którzy wykonują
pracę w terenie (roznoszą żywność
do seniorów, pracują w jadłodajni
itp.), a także pracownikom służby
zdrowia, najczęściej tym pracującym
w ośrodkach medycznych Caritas.
— Dostarczamy żywność seniorom
i bezdomnym, prowadzimy zbiórki na
respiratory i środki ochrony dla medyków, opiekujemy się chorymi w naszych placówkach, otaczamy opieką
bezdomnych i potrzebujących, szyjemy
maseczki – skala pomocy, której udzielają Caritas Polska i Caritas diecezjalne
w całej Polsce jest nieporównywalna
z żadnym innym wydarzeniem w historii naszego kraju — mówi ks. Marcin
Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

#PomocDlaSeniora
18 MILIONÓW
Akcja wystartowała 18 marca br. Przez dwa miesiące od
jej rozpoczęcia udało się zebrać ponad 18 mln zł dla kilkudziesięciu tysięcy seniorów
i bezdomnych w całej Polsce.

Są tu zamieszczane m.in. propozycje
wirtualnych wycieczek, ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu,
a także inne pomysły na to, jak spędzić
czas w domu nie nudząc się. Seniorzy
sami biorą udział w tworzeniu bloga,
wyszukując i podpowiadając ciekawe
tematy — opowiada Monika Figiel.
Pracownicy Caritas Polska pozostają
w telefonicznym kontakcie ze swoimi podopiecznymi, zapewniając im
codzienne rozmowy, sprawdzając ich
samopoczucie. W razie potrzeby za
ich pośrednictwem można skontaktować się z psychologiem.
— Własnymi siłami, jako pracownicy centrali Caritas Polska, możemy
pomóc niewielkiej grupie. Pomoc na
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szerszą skalę Caritas niesie realizując
duże kampanie, jak #PomocDlaSeniora
czy #WdzieczniMedykom. Stwierdziliśmy jednak, że dziś każda pomoc jest
ważna, dlatego staramy się włączyć
w działania także na skalę lokalną,
pomagając na miejscu. Wdzięczność
osób, które z tej pomocy korzystają,
jest dla nas najcenniejszą nagrodą
— dodaje Monika Figiel.

Dobre praktyki
w diecezjach
Oprócz ogólnopolskiej akcji #PomocDlaSeniora Caritas diecezjalne
organizują pomoc i środki w ramach
współpracy z lokalnymi partnerami
biznesowymi, a także szereg lokalnych akcji, np. „Niosę dobro” w archidiecezji wrocławskiej lub „Paczka
bezdotykowa” w diecezji ełckiej. Niektóre diecezje przyjmują darowizny
od osób indywidualnych w postaci
żywności z długim terminem przy-

datności, ale pomoc w tym zakresie
koncentruje się przede wszystkim na
współpracy z firmami oferującymi
żywność, takimi jak np. Grupa Kapitałowa KSC Polski Cukier na terenie
całej Polski, Bracia Sadownicy w diecezji włocławskiej, Hortex i SuperDrob w diecezji warszawsko-praskiej,
firma Zott w diecezji opolskiej i wiele
innych, których nie sposób tu wymienić. Pomoc może być realizowana na
różne sposoby, np. firma Padro zaoferowała przewóz darowizn swoimi
samochodami dostawczymi, a Uber
przekazał Caritas 10 tys. kodów na
darmowe przejazdy dla osób dostarczających paczki dla seniorów.
Każda diecezja realizuje pomoc na
miarę swoich możliwości i potrzeb.
Jest to nie tylko pomoc żywnościowa. Ponieważ działania w czasie epidemii wymagają zachowania najwyższych środków ostrożności, dlatego
też w wielu diecezjach pracownicy
Caritas szyją maseczki ochronne. Do
tej pracy włączają się także wolon-

Caritas

W ramach projektu diecezjalne Caritas szczególną opieką objęły nie tylko
seniorów, ale także osoby bezdomne,
chore i ubogie. Jest to pomoc materialna w postaci paczek z żywnością
i środkami higieny, darmowych posiłków, a także wsparcie pracowników
Caritas i wolontariuszy, którzy pakują
paczki i dostarczają je pod drzwi. Na
taką pomoc w niektórych diecezjach
mogą liczyć także osoby pozostające
w kwarantannie.
Osoby samotne, starsze, przeżywające lęk o zdrowie własne lub
bliskich coraz częściej potrzebują
pomocy psychologicznej. Wiele
diecezji udostępnia w tym czasie
telefon, na który można zadzwonić
i porozmawiać z psychologiem lub
pracownikiem Caritas. Numery telefonów i adresy e-mail są dostępne
na stronach internetowych Caritas
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diecezjalnych. Powstają także pionierskie akcje wspierające seniorów
i osoby pozostające w izolacji – np.
Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zachęca duchownych do
inicjowania kontaktów telefonicznych ze starszymi parafianami (na
zasadzie „telefon do księdza”) oraz
planuje stworzenie bazy osób, które
chciałyby skorzystać z takiej formy
kontaktu.
Caritas diecezjalne opieką obejmują także osoby bezdomne, wśród
których ogromną grupę stanowią
seniorzy. Pomoc bezdomnym jest
niezbędna, a jednocześnie trudna.
Wiele diecezji podejmuje wzmożone
wysiłki, by zapewnić bezdomnym
ciepły posiłek. Osoby bezdomne są
najbardziej narażone na zachorowanie, ale też poprzez migrację mogą
powodować rozprzestrzenianie się
epidemii, stąd nadal działają noclegownie oraz łaźnie, które w wielu
przypadkach przyjmują bezdomnych
spoza swojego terenu.
Przy tak licznych wyzwaniach w wielu Caritas diecezjalnych brakuje wolontariuszy. Wynika to także z faktu,
że część wolontariuszy, którzy dotąd
pomagali potrzebującym, to osoby
niepełnoletnie lub emeryci, którzy
obecnie sami potrzebują wsparcia.
W związku z szerzeniem się epidemii Caritas nie może angażować
do pomocy osób niepełnoletnich,
o słabym zdrowiu lub powracających
z zagranicy. Ogromnym wsparciem
w rozwożeniu żywności, a także
w pracy w jadłodajniach dla wielu
Caritas są jednostki WOT. Dobrze
zorganizowane, wyposażone w środki ochrony i niezbędny sprzęt an-

gażują się nie tylko w rozwożenie
paczek żywnościowych, ale także
w przedsięwzięcia takie, jak wydawanie posiłków i żywności w miejscach
do tego przeznaczonych. W Warszawie Caritas Polska współpracuje ze
Strażą Miejską, która – w ramach
akcji „Trochę ciepła dla bezdomnego”
– dostarcza paczki żywnościowe dla
130 osób bezdomnych zamieszkujących ogródki działkowe i pustostany
w dzielnicach, gdzie niedostępne są
jadłodajnie i schroniska.
Opracowanie
Centrum Medialne Caritas Polska
* zakładka „Senior sam w domu” jest dostępna na
blogu Senior Caritas Est https://senior-caritasest.blogspot.com/ prowadzonym przez seniorkę
z grupy senioralnej zgromadzonej przy Caritas
Polska

NASI PARTNERZY

PORT
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Uśmiech
mimo wszystko

Pomnożone talenty
Pani Bożena mieszka w małym
mieszkanku sama. Do dziś walczy
ze skutkami choroby, która zmieniła
jej życie, gdy była niemowlęciem.
Ostatnio pogarszający się stan zdrowia zamknął ją w czterech ścianach.
Długo czekała na operację, która została odroczona z powodu epidemii.
Ale pani Bożena jest dzielna, zawsze
taka była.
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Umie pani?
Potrafię szyć chociaż jestem amatorką. Kiedyś wyszywałam sztandary, ornaty, dystynkcje wojskowe.
Miałam nawet wystawę w 89 roku
w Berlinie razem z pięcioma koleżankami. Jestem z tego dumna, bo
kupiłam sobie malucha! Dziś miesz-

Jest pani bardzo dzielna…
W nowych czasach [po upadku PRL
– przyp. red.] miałam swoją firmę,
pracownię plastyczną. Dostałam
nawet dotacje unijne. Gdyby nie to,
że rozwaliłam sobie biodro, a jeszcze
wcześniej kolano, to bym do dzisiaj
ją prowadziła. Teraz to już mi się nie
chce, za długo trwało czekanie na
operację… Jeszcze rok temu myślałam, że wznowię działalność, zatrudnię 2-3 osoby niepełnosprawne, ale
niewiele osób niepełnosprawnych
chce pracować. Ja przynajmniej byłam zawsze wśród ludzi.
Przeżywa pani zamknięcie
spowodowane po pierwsze
chorobą, a po drugie
koronawirusem. To chyba
trudne…
Teraz jest już trochę lepiej. Najgorzej
było dwa lata temu, kiedy wpadłam
w depresję, więc teraz to już nie
czuję izolacji związanej z koronawirusem, zaakceptowałam swoją samotność. Przepraszam, muszę sobie
popłakać, już taki typ jestem. Ale
lepiej popłakać niż dusić w sobie…

Może się pani poruszać?
Na razie dostałam zlecenie na wózek.
Wózek to tylko na czas po operacji. W zeszłym roku robiłam jeszcze
zakupy, ale teraz nie dam rady ich
przynieść, więc nie ma sensu. Mam
samochód inwalidzki na gaz, ale miałam wypadek w zeszłym roku i już
nie jeżdżę.
Jest pani zdana na siebie? Nikt
z bliskich pani nie pomaga?
Mam taką miłą sąsiadkę, w wielu rzeczach mi pomaga. Czasem zamienię
z nią kilka słów, czasem przyniesie
mi coś smacznego do jedzenia, bo jej
mąż jest szefem kuchni w restauracji. To miłe. Czasem ona potrzebuje,
żeby jej coś podszyć.
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rzyć okno, przewietrzyć, odetchnąć.
Teraz powietrze się nieco polepszyło,
bo ludzie mniej jeżdżą samochodami.
Ja jako astmatyk to czuję.

Młodość jest odważna, a nawet czasem
nierozważna. Mijające lata przynoszą obawy.
Nagle okazuje się, że zagrożenia są bardzo
realne, a organizm coraz bardziej zawodzi.
Co będzie, jeśli zaatakuje wirus?
Izolacja w domu jest pewnym rozwiązaniem,
ale też i wyzwaniem…

Zamykając ludzi starszych w domach, epidemia pozbawiła ich nie
tylko kontaktu z najbliższymi, ale
często także możliwości radzenia
sobie z codziennością. Stan zdrowia seniorów wymaga częstszych
konsultacji lekarskich, zabiegów, leczenia. To wszystko stało się bardzo
trudne, a czasem nawet niemożliwe.
Czy można być pogodnym mimo różnych ograniczeń? Zapytaliśmy o to
seniorki należące do grupy „Senior
caritas est” prowadzonej przez Caritas Polska.

>>

kam sama, dostałam to mieszkanie
po opuszczeniu domu dziecka, taką
małą kawalerkę. Jak syn dorastał,
przedzieliłam pokój i jestem teraz
właścicielką dwupokojowego mieszkania [śmiech]. Ostatnio chciałam
umyć okno, ale nie dam rady. Wysiadło mi biodro, ale może powolutku umyję sobie ściany mopem – już
znalazłam sposób: siedzę na krześle
i przesuwam się powolutku. Umyję
też sufit. Na nim i na ścianach osadza
się bardzo kurz z ulicy, bo mieszkam
na parterze. Wchodzą pająki, biedronki [śmiech]. Chciałabym otwo-

Caritas

Korzysta pani z pomocy Caritas?
Tak, dostałam kartę na zakupy. Tylko ja niewiele jem i boję się, że nie
wykorzystam całej karty [śmiech].
Kiedyś musiałam się trochę poruszać – do pracy, na zakupy. Teraz
tego organizmowi brak, klucha się
zrobiłam, a byłam chuda jak wiór.
Przerabiam sobie teraz różne ubrania. Tego chodzenia mi brakuje, tego
ruchu, ale mam niedowład prawej
ręki, więc zsuwa mi się z niej kula.
Nie za bardzo bym sobie radziła, gdyby nie wasza pomoc, zupki od was.
Taka jest prawda. Zgłosiłam się do
opieki społecznej jakiś miesiąc temu,
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łam. Wymyślałam też piękne zakładki
do książek. Na Facebooku mam parę
prac, można obejrzeć. Poza tym mam
półroczny kurs komputerowy, nauczyłam już kilka sąsiadek korzystać
z Facebooka i Skype’a, nauczyłam je
zapisywać i wklejać zdjęcia, mogę też
nauczyć haftu. Czuję się potrzebna
i o to chodzi w życiu.

ale opieka nie odezwała się do dziś.
Może boją się koronawirusa, ale wy
też się boicie, a jednak pomagacie.
Mimo tych wszystkich trudności
jest pani osobą pogodną…
Czasem ludzie mówią: dlaczego Pan
Bóg mi to dał? Widocznie jakiś miał
w tym cel. Nie wiem dlaczego ludzie
nie potrafią się cieszyć drobiazgami,
tak dużo jest piękna w życiu, dobroci,
dlaczego nie umieją tego dostrzec,
tylko płaczą nad losem, który często
nie jest wcale taki zły. Niektórzy widząc mnie mówią „biedna”. Ja nie jestem biedna, ja mam skromne życie,
ale mnie to wystarcza. Co ja z tym
zrobię – zabiorę do grobu?

Skąd w pani taki hart ducha?
Ojciec mnie ćwiczył, kazał mi jeździć
rowerem do dziadka ponad 12 kilometrów i z powrotem. Czyli jakieś 25
kilometrów dziennie. Tak wyszłam
z choroby Hejnego-Medina. Ja do
5 roku życia nie chodziłam i nie siadałam. Zaczęto mnie leczyć, ciotka,
od której się zaraziłam, załatwiła
mi profesora Grucę. Potem powiedziano mi, że będę chodzić tylko do
czterdziestki, a ja mam dziś ponad 60
lat! Nie wyjeżdżałam na wakacje, bo
się mnie wstydzili. Taka była wówczas nasza społeczność. Ale ojciec
dużo nam czytał, kiedyś ulepił sierotkę Marysię z chleba i gąski. Przecudne chwile pamiętam z wczesnego
dzieciństwa. Może to życie nauczyło
mnie wykorzystywania wszystkich
talentów?

Jest pani też osobą pracowitą
i zaradną…
Po prostu trzeba chcieć. Bez modlitwy, wiary i miłości życie nie ma sensu, a praca też jest modlitwą – babcia
mnie tak uczyła. Nigdy nie wiadomo,
kiedy świeczka zgaśnie, nie wiem, czy
moja zgaśnie jutro, czy za tydzień,
czy za 20 lat i nie chcę tego wiedzieć.
Weź się za pracę, zobaczysz, jak smakuje sukces, to jest to! W domu tak
bardzo mi się nie nudzi, bo uważam,
że dzień bez pracy jest dniem straconym. Mam kilka uszytych jaśków i już
wymyśliłam wzory. Teraz trzeba je
powyszywać. Kiedyś był moment, że
nie miałam pracy, więc robiłam kartki
na czerpanym papierze i sprzedawa-
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Okno na świat

Czy ograniczenia związane
z epidemią, obawa o zdrowie
wpływają na pani samopoczucie?
Ja jestem w sytuacji komfortowej,
bo nie mieszkam sama. Jestem jednak osobą na wózku, więc i tak mam
ograniczoną możliwość wychodzenia, Internet jest takim moim oknem
na świat, źródłem informacji. Poza
tym zajmuję się informatyką, więc
nie jest to dla mnie problem, by spotykać się ze znajomymi przez Internet i oglądać się nawzajem. Jestem
w tej lepszej sytuacji, że wszystkie
kanały komunikacji mam opanowane. Na pewno w tej chwili, kiedy robi
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Radość życia

Pani Bożenna jest osobą niepełnosprawną, ale nie samotną. Ma swoją
pasję, swoje okno na świat – prowadzi bloga dla seniorów*. Stara się
być na bieżąco z tym, co dzieje się
wokół, i przekazywać seniorom to,
co mogłoby ich zainteresować.
Jak blog, który pani prowadzi, jest
odbierany przez seniorów?
Wszystkim blog się podoba, chociaż
odzew jest średni. Staram się więc
ułatwić seniorom odbiór – podaję
linki, wystarczy tylko kliknąć i się
wchodzi tam, gdzie trzeba. Jeśli
trzeba wykonać jakąkolwiek akcję,
to podaję wszystko rozrysowane na
obrazkach – nie napisane. Wiem, że
ludzie starsi mają z tym problem, dla
wielu to jest za trudne. Staram się też
wrzucać to, co by ich zainteresowało,
niedawno wrzuciłam sokoły, które
zagnieździły się na Pałacu Kultury.
Można zobaczyć, jak się pisklaki wykluwają. Sprawdzę, czy wśród osób
wchodzących na bloga nie ma osób
grających w szachy, może mogłabym
zorganizować turniej szachowy przez
Internet. Niestety spora część seniorów ma Internet tylko w telefonie,
a oglądanie bloga w telefonie to dla
nich męka.

>>

Pani Jagoda ma za sobą wiele trudnych chwil w życiu, ale nie umie
narzekać. Od pierwszych słów rozmowy zaraża optymizmem, którego
może jej pozazdrościć niejedna osoba
młoda, w pełni sił i mająca wokół
siebie zdrowych bliskich i znajomych
w komplecie.
Pani Jagodo, jak pani znosi ten
trudny dla wszystkich czas?
Mam bardzo kochaną córkę, która
bardzo się troszczy o moje zdrowie.
Koronawirusa przyjmuję z wielką
pokorą i rozwagą, aczkolwiek myślę, że ta pandemia musi się kiedyś
skończyć. Wczoraj byliśmy przez
2 godziny na łączach. 17 osób! To
osoby z grupy „Senior caritas est”.
Każdy powiedział coś od siebie przez
około 10 minut, z takim pozytywnym
nastawieniem.
się ciepło i pięknie, to ograniczenie
możliwości wychodzenia jest pewnym problemem. I to, że w maseczkach się trudno oddycha.
Mimo trudnej sytuacji jest pani
osobą zajętą…
Blog zajmuje mi dużo czasu. Wszystko trzeba wyszukać, sprawdzić, jaka
jest jakość, czy będzie się nadawało
dla osób, które słabo widzą. To wciąga. Dzięki temu oglądam np. różne
przedstawienia teatralne, bo chcąc
coś podlinkować, muszę to obejrzeć.
Generalnie nie umiem się nudzić, zawsze sobie jakieś zajęcie znajdę – jakieś rękodzieło, jakieś porządki. Na
balkonie zrobiłyśmy sobie ogródek,
jest to jakaś namiastka tego, co jest
na zewnątrz.
Czy obecność grupy „Senior
caritas est” jest dla pani ważna?
Na pewno. Ja mam do czynienia
z młodymi ludźmi, bo środowisko
informatyczne to domena ludzi mło-

Dodaliście sobie państwo ducha…
Tak! Ogromnego! Takiego powera!
Będziemy się teraz co tydzień spotykać, w środy, internetowo. Zamiast
spotkań w realu.
Jest pani niezwykle pogodną
osobą…
Tak, chociaż jestem zagrożona,
ponieważ jestem cukrzykiem na
insulinie. Ale nie daję się, mam pomoc kochanej córki, życzyłabym
wszystkim takiego dziecka. Kończę
niedługo 70 lat, ale mam pozytywne nastawienie do życia, z wielkim
entuzjazmem. Każdy ma zapisany
swój los. Przychodzi czas, świeczka
gaśnie i do widzenia, dlatego cieszmy
się, pozytywnie myślmy i bądźmy
życzliwi dla siebie.

Młodzież jest cudowna, tylko trzeba
dać jej takiego ducha otuchy, radości i uśmiechu. Nie wolno dołować.
Ja nie należę do tych osób, które
dołują. Pozytywne myślenie, jasne
spojrzenie i fru do przodu. To jest
moja maksyma życiowa.
Ja już się czuję pozytywnie
naładowana!
Pozdrawiam całą ekipę. Do zobaczenia w realu!
Rozmawiała Justyna Składowska
Zdjęcia archiwa prywatne, Caritas Polska
*senior-caritas-est.blogspot.com

Niejedna młoda osoba może pani
pozazdrościć takiego nastawienia
do życia…

dych, więc nie mam możliwości, żeby
wymienić poglądy z osobami w swoim wieku. Bardzo też uczy pokory.
Ja jestem jedną z młodszych osób
w tej naszej grupie senioralnej, ale
widzę u starszych koleżanek i kolegów, jakie pojawiają się utrudnienia
i jak oni z tym walczą – to dla mnie
bardzo ważne.
Czy wsparcie materialne też jest
dla pani istotne?
Ja sobie radzę, ale takie rzeczy, jak
np. paczka świąteczna od Caritas, są
miłe, dużo dają psychicznie. Pokazują, że człowiek nie jest sam, że ktoś
pamięta. Koleżanka z naszej grupy
wrzuciła na bloga komentarz, że
chyba zwariuje, bo tylko z kotami
rozmawia i niedługo, jak zadzwoni telefon, to będzie się odzywała
„miał” zamiast „dzień dobry”. Od razu
namierzyłam kto to i już jest kontakt,
może porozmawiać nie tylko z kotami. Takie rzeczy są ważne.

Caritas
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R A ZEM WA LC Z Y M Y O K A ŻDY O D D ECH

Mechanizm akcji skierowanej do
szpitali jest prosty: Caritas Polska,
w oparciu o własne doświadczenia
w organizowaniu akcji pomocowych
na skalę ogólnopolską, rozpoznaje
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potrzeby wybranych szpitali, które
leczą pacjentów z koronawirusem lub
są gotowe na podjęcie się tego zadania. Wstępnie wytypowano 12 takich
placówek w całym kraju, ale ich spis
nie został zamknięty. W pierwszej
kolejności pomoc otrzymały szpitale, które najbardziej jej potrzebują.
Na podstawie zgłaszanego przez
nie zapotrzebowania powstała lista
najpilniej potrzebnych zakupów.
Znalazły się na niej m.in. respiratory,
pojemniki do transportu próbek, fartuchy ochronne, przyłbice, różnorakie
środki do dezynfekcji oraz inne środki
ochrony osobistej. To drogie wyposażenie. Cena respiratora stacjonarnego
wynosi ponad 100 tys. zł, a jednorazowy fartuch ochronny stosowany na
bloku operacyjnym kosztuje 100 zł.
Przy obecnym zapotrzebowaniu szpitali dokonanie najpotrzebniejszych
zakupów oznacza ogromne koszty.

Akcję #WdzięczniMedykom wsparła
także firma Lidl. — Z Lidlem współpracujemy już od wielu lat. Jest ważnym partnerem realizowanych przez
nas projektów, zarówno tych bardzo
namacalnych, mających na celu pomoc doraźną osobom najbardziej
potrzebującym, jak też tych misyjno-edukacyjnych — powiedział ks.
Marcin Iżycki.

Nowi partnerzy

Respiratory, termometry bezdotykowe oraz środki
ochrony osobistej – tego najbardziej brakuje dziś
medykom walczącym z epidemią koronawirusa.
Caritas Polska wyszła naprzeciw tym potrzebom
ogłaszając akcję #WdzięczniMedykom. To druga duża
inicjatywa Caritas uruchomiona w związku epidemią.
Nieco wcześniej ruszyła kampania #PomocDlaSeniora.

Akcja Caritas Polska mogła ruszyć
dzięki hojności darczyńców indywidualnych oraz firm. — Ani koronawirus, ani żadne inne wyzwanie
współczesności, nie zwalnia nas od
solidarności i poczucia odpowiedzialności za tych, którzy potrzebują naszej
pomocy. Pracownicy systemu ochrony
zdrowia w Polsce wymagają teraz od
nas wszystkich dodatkowego wsparcia.
Caritas apeluje o okazywanie troski
i pomoc medykom w tych trudnych
czasach. Nasza pomoc, gest, który
niewiele nas kosztuje, dla nich będzie
nieocenionym wsparciem — mówi
ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas
Polska.
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Do kampanii Caritas #WdzięczniMedykom dołączyły spółki Generali i Concordia. Dofinansowały one
kupno respiratorów niezbędnych dla
oddziałów intensywnej terapii. Generali i Concordia przekazały łącznie
260 tys. zł.

Duże wsparcie na start
W akcję #WdzieczniMedykom szybko
włączyły się duże firmy. Jako pierwsza swoje wsparcie w wysokości ponad 1,3 mln zł przekazała Fundacja
Carrefour. — Przekazując za pośrednictwem Caritas Polska środki na walkę
z epidemią koronawirusa w Polsce pragniemy zapewnić, że bezpieczeństwo
naszych klientów i pracowników jest
dla nas najważniejsze. Dziś liczą się konkretne działania, stąd udział Fundacji
Carrefour w akcji #WdzięczniMedykom.
Prowadząc ponad 900 sklepów w całej Polsce czujemy się niezwykle silnie
związani z każdym z miejsc, w których
działamy. Idzie za tym odpowiedzialność i solidarność, które chcemy okazać
medykom dbającym o zdrowie naszych
klientów i pracowników w czasie epidemii — mówi Christophe Rabatel,
prezes Carrefour Polska.

Caritas

— Bardzo cieszymy się, że Generali
i Concordia dołączyły do firm, które
wspierają zakup sprzętu niezbędnego dla szpitali. Dzięki temu możemy
wspólnie wesprzeć personel medyczny, aby mógł w pełni realizować swoją
misję – ratowanie życia innych tak, jak
z oddaniem i bohaterstwem robią to od
początku pandemii w Polsce — mówi
ks. Marcin Iżycki.
— Odpowiedzialność społeczna
i wspieranie lokalnych społeczności
to jedna z głównych wartości całej
Grupy Generali, dlatego w każdym
kraju – w tym w Polsce – prowadzimy
działania wspierające walkę z tą trudną
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epidemią. Wierzę, że dzięki wsparciu
dla polskich szpitali możliwe będzie
zmniejszenie negatywnych skutków
epidemii i pomoc lekarzom w ratowaniu życia pacjentów — wyjaśnia
Andrea Simoncelli, prezes Zarządu
spółek Generali Polska.

W maju
z nowymi siłami
Na początku maja ogólnopolska
akcja Caritas #WdzięczniMedykom
zyskała nowego partnera – Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Środki przekazane przez
spółkę zostaną przeznaczone na
zakup wyposażenia niezbędnego
do walki z COVID-19 dla szpitala
w Nowym Mieście nad Pilicą. Darowizna Gaz-System w wysokości
200 tys. zł pozwoli Caritas Polska
na zakup dwóch respiratorów oraz
środków ochrony osobistej w postaci atestowanych kombinezonów
ochronnych i maseczek, a także płynów do dezynfekcji.
— Działania Caritas w walce z koronawirusem z każdym tygodniem przybierają na sile i przyciągają nowych
partnerów. Cieszymy się, że tak uznana
firma, jak Gaz-System, dołączyła do
tego grona — mówi ks. Marcin Iżycki.
— Środki przekazane przez Gaz-System
przeznaczymy na zakup wyposażenia

dla szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, którego personel już w pierwszych
dniach epidemii został zaangażowany
do walki z jej skutkami — dodaje.
— W dobie panującej epidemii najważniejsza jest ludzka solidarność. Dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu
środków finansowych w ramach akcji
Caritas #WdzięczniMedykom dla szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą na
najbardziej potrzebne urządzenia i środki ochrony osobistej, które posłużą do
walki z COVID-19 — podkreśla Tomasz
Stępień, prezes Zarządu Gaz-System.

Pomoc dla kolejnych
szpitali
W połowie maja w akcję wsparcia
szpitali i pracowników służby zdrowia
#WdzięczniMedykom włączyła się
AstraZeneca, jedna z największych
firm farmaceutycznych na świecie.
Darowizna przekazana przez nowego
partnera kampanii umożliwia zakup
wyposażenia dla kolejnych szpitali,
które zgłosiły swoje potrzeby do Caritas Polska. Darowizna AstraZeneca
w wysokości 200 tys. zł pozwala na
zakup m.in. środków ochrony osobistej w postaci atestowanych kombinezonów ochronnych i maseczek,
a także płynów do dezynfekcji dla
placówek ochrony zdrowia leczących
pacjentów cierpiących z powodu epidemii COVID-19.
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w liczbach*
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6 mln zł
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1 mln zł

tyle zebraliśmy
łącznie, a w tym:

darowizny
partnerów
biznesowych
darowizny
indywidualne
zebrane w ramach
prowadzonej zbiórki

zakupiono
ponad

100
12
300 tys.

respiratorów
transportowych
łóżek szpitalnych
maseczek
chirurgicznych
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50 tys.
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masek KN95

przyłbic

* dane z 25 maja 2020 r., dotyczące działań
realizowanych przez Caritas Polska
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— Caritas nie ustaje w niesieniu pomocy
polskim medykom w walce z koronawirusem. Nasze działania mają charakter
ogólnopolski i kompleksowy. Z radością
obserwujemy zaangażowanie zarówno
osób prywatnych, jak i firm wyciągających pomocną dłoń do potrzebujących.
Dzięki pomocy AstraZeneca będziemy
mogli dostarczyć sprzęt ratujący życie do
jeszcze większej liczby szpitali, za co z serca dziękujemy — mówi ks. Marcin Iżycki.
— Od początku epidemii AstraZeneca jest zaangażowania w różnorodne
działania mające na celu walkę z koronawirusem. Między innymi przekazaliśmy 9 milionów masek ochronnych, do
krajów i podmiotów, które wymagały
największego wsparcia. Nasza firma
wspiera także różnorodne inicjatywy
polegające na wymianie doświadczeń
klinicznych i prowadzeniu dyskusji naukowych na temat leczenia pacjentów
z COVID-19 – w webinarium skierowanym do pracowników medycznych
udział wzięło 23 tys. pracowników
służby zdrowia ze 130 krajów, w tym
kilkuset lekarzy z Polski — mówi Radu
Rasinar, prezes Zarządu AstraZeneca
Polska i wiceprezes regionu Europy
Środkowo-Wschodniej.
Kampania #WdzięczniMedykom rozwija się dzięki wsparciu darczyńców
instytucjonalnych oraz indywidualnych. Na zebraną w jej ramach
kwotę składają się darowizny od
wspomnianych wyżej partnerów,
a także od Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Fundacja
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza,
Fundacji JSW, Felicity Estates i wielu
darczyńców indywidualnych, osób
o otwartym sercu, które zdecydowały się wspomóc zakup sprzętu
i wyposażenia dla polskich medyków.
Na akcję #WdzięczniMedykom odpowiedziały także firmy, które postanowiły przekazać darowizny rzeczowe.
Firma Nestle przekazała maseczki i rę-

kawiczki o wartości ponad 1,2 mln zł,
a Fundacja Banku BNP Paribas ofiarowała 8 tys. maseczek. Środki ochrony
już trafiły do szpitali, w których leczone są osoby z koronawirusem.

Ponad 100 respiratorów
Dobre wyniki kampanii #WdzięczniMedykom sprawiły, że Caritas Polska
mogła zrealizować zakup ponad 100
respiratorów dla placówek medycznych.
— Zamówiliśmy respiratory transportowe z kompletnym wyposażeniem.
To sprzęt pozwalający na prowadzenie wentylacji zarówno dorosłych, jak
i noworodków, w Polsce jest znany i wykorzystywany głównie w karetkach i na
SOR-ach — powiedział koordynujący
dostawy Paweł Ślusarczyk z Caritas
Polska. Zamówione przez Caritas respiratory są produkowane w Wielkiej Brytanii. Wybrany model znalazł
uznanie w oczach polskich lekarzy.
— Przed złożeniem zamówienia pytaliśmy o te respiratory w kilku szpitalach
i otrzymaliśmy bardzo pozytywne opinie, dlatego zdecydowaliśmy się na ich
zakup — wyjaśnia Paweł Ślusarczyk.
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którym się z nami podzieliła — dodaje
Paweł Ślusarczyk.
Pierwsze respiratory zamówione
przez Caritas Polska w ramach akcji #WdzięczniMedykom trafiły do
Wojskowego Instytutu Medycznego
przy ul. Szaserów w Warszawie oraz
do Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Obie placówki należą do ośrodków
leczących osoby zarażone koronawirusem.
— Respirator transportowy stanowi niezbędny element wyposażenia oddziału
intensywnej terapii. Zapewnia możliwość bezpiecznego transportu pacjenta
wentylowanego mechanicznie, zarówno
w obrębie szpitala – w celu wykonania
badań diagnostycznych czy zabiegów
operacyjnych – jak i transportu międzyszpitalnego, w tym lotniczego. Będzie częścią składową systemu wszechstronnej opieki nad pacjentem leczonym
z powodu COVID-19 — informuje ppłk
dr n. med. Marcin Możański z Wojskowego Instytutu Medycznego.
— Mamy nadzieję i modlimy się o to,
aby tej wysokospecjalistycznej pomocy
potrzebowało jak najmniej chorych.
Jednocześnie wiemy, że wysokiej jakości sprzęt, w połączeniu z wiedzą
i umiejętnościami polskich lekarzy, pozwoli w razie potrzeby zapewnić naj-

W znalezieniu sprawdzonego dostawcy i wynegocjowaniu korzystnej ceny
pomogła współpraca z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. — Bardzo za
tę pomoc dziękujemy. Myślę, że to dobry
przykład łączenia sił polskich organizacji
w walce ze światową pandemią. WOŚP
od lat kupuje sprzęt medyczny i ma w tej
dziedzinie ogromne doświadczenie,

Caritas
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lepszą ochronę przed chorobą, dlatego
wspieramy polskie szpitale, które są na
pierwszej linii frontu walki z koronawirusem — wyjaśnia ks. Marcin Iżycki.
Środki na zakup respiratora dla Wojskowego Instytutu Medycznego przy
ul. Szaserów w Warszawie zapewniła
Fundacja Carrefour. — Cieszymy się,
że dzięki środkom z Fundacji Carrefour udało się zakupić tak bardzo potrzebny i jednocześnie poszukiwany
sprzęt medyczny. Udział w akcji Caritas #WdzięczniMedykom to wyraz
naszej solidarności przede wszystkimi
z lekarzami, ale też z przedstawicielami wszystkich profesji, które działają
w trudnym czasie koronawirusa i dla
których bezpieczeństwo i odpowiedzialność za zdrowie innych oraz troska
i pomoc w potrzebie jest teraz zdecydowanym priorytetem — podkreśla
Justyna Orzeł, wiceprezes Zarządu
Carrefour Polska.
Dostarczenie respiratora do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. J. Strusia w Poznaniu było możliwe dzięki wsparciu akcji #WdzięczniMedykom przez spółkę Concordia
z Grupy Generali. — Jako Concordia
Polska, która należy do Grupy Generali, postanowiliśmy wyrazić nasze
podziękowania poprzez dołączenie do
inicjatywy Caritas Polska. Concordia od
ponad 20 lat działalności w Polsce ma

Nasi główni
partnerzy biznesowi

swoją siedzibę w Poznaniu, tutaj są nasi
pracownicy, dlatego zdecydowaliśmy się
sfinansować cztery respiratory właśnie
dla szpitala w Poznaniu. Mam nadzieję,
że będą wspierały mieszkańców Wielkopolski i ratowały ich życie nie tylko
podczas epidemii koronawirusa, ale także przez kolejne lata — mówi Maciej
Fedyna, prezes Zarządu Concordia
Polska TU SA.

Łóżka i środki ochrony
Oprócz respiratorów Caritas Polska z otrzymanych środków zakupiła
także wysokiej klasy łóżka szpitalne.
To nowoczesne urządzenia z elektryczną regulacją położenia i awaryjnym zasilaniem. Otrzymały je
szpitale w Przasnyszu, Mikołowie,
Fromborku, Pruszkowie i Grójcu. Ich
łączna wartość to blisko 200 tys. zł.
— Kampania #WdzięczniMedykom
ma na celu wsparcie służby zdrowia
w walce z epidemią koronawirusa, ale
na nasze działania patrzymy także
w dalszej perspektywie. Zakupiony
sprzęt zostanie w szpitalach po ustaniu epidemii i będzie służył pacjentom
— podkreśla ks. Marcin Iżycki.
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— Jesteśmy w stałym kontakcie ze
szpitalami w całym kraju, które kierują
do nas swoje prośby. A wciąż jest ich
bardzo wiele. W tej chwili dotyczą one
głównie środków ochrony dla personelu
medycznego — dodaje Maciej Dubicki,
specjalista ds. komunikacji w Caritas
Polska, przekazujący na bieżąco informacje o przebiegu kampanii.
Poza respiratorami oraz łóżkami
Caritas Polska dostarcza szpitalom,
a także hospicjom i zakładom opiekuńczo-leczniczym w całym kraju,
środki ochrony osobistej dla personelu medycznego oraz inne niezbędne
wyposażenie. Od rozpoczęcia akcji
organizacja zakupiła 300 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 50 tys.
masek KN95, 2 tys. przyłbic, ponad
200 tys. rękawic ochronnych oraz
10 tys. kombinezonów ochronnych.
Wartość sprzętu i wyposażenia medycznego sfinansowanego dzięki kampanii #WdzięczniMedykom pod koniec
maja przekroczyła 7 mln zł.

Wdzięczni w Caritas
diecezjalnych
W akcję #WdzięczniMedykom aktywnie włączają się także Caritas
diecezjalne prowadząc własne zbiórki na wsparcie dla lokalnych szpitali.
Zebrane środki przeznaczają na sprzęt
– głównie respiratory, ale także rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy,
środki do dezynfekcji oraz innego
rodzaju urządzenia specjalistyczne.
Niektóre diecezje oddają swoje obiek-

>>

ty do dyspozycji władz miejskich, by
w razie potrzeby mogły służyć osobom przebywającym w kwarantannie. Do wielu Caritas diecezjalnych
zgłaszają się firmy chcące wspomóc
placówki medyczne przekazując m.in.
środki ochrony. W wielu diecezjach
pracownicy ośrodków Caritas szyją
maseczki. Do tej pracy włączają się
także wolontariusze i siostry zakonne. Maseczki ofiarowują pracownikom służby zdrowia, najczęściej tym
pracującym w ośrodkach medycznych
Caritas, a także pracownikom i wolontariuszom Caritas, którzy wykonują
pracę w terenie.

Działania Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej w ramach #WdzięczniMedykom błyskawicznie wsparła Fundacja KGHM Polska Miedź,
która przekazała 2280 litrów płynu
Nitrosept do dezynfekcji rąk dolnośląskim szpitalom. — Wspólnie
z Urzędem Wojewódzkim i z KGHM
Polska Miedź podjęliśmy akcję wsparcia jednostek leczniczych — wyjaśnia
ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.
— Nasza akcja jest przede wszystkim
kierowana do szpitali, domów pomocy
społecznej, tych miejsc, gdzie seniorzy
muszą być otoczeni szczególną troską
i opieką — dodaje dyrektor.
Płyn został rozdzielony pomiędzy 64
jednostki na Dolnym Śląsku. — Odebraliśmy ponad dwie tony środka do
dezynfekcji rąk przekazanego przez
Fundację KGHM. To bardzo cenny dar.
Za pośrednictwem Caritas rozdysponujemy go na ponad 60 placówek, przede
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wszystkim dolnośląskich szpitali, ale
też domów pomocy i domów opieki
— podkreślił Jarosław Kresa, wicewojewoda dolnośląski.

Podarowany przez Fundację KGHM
Polska Miedź środek dezynfekujący
trafił do 7 szpitali, oraz 57 domów
opieki i domów pomocy społecznej.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej,
widząc palącą potrzebę wsparcia
placówek medycznych, uruchomiła zbiórkę na zakup respiratora dla
Szpitala im. Żeromskiego w Nowej
Hucie, który jako pierwszy w Krakowie zmierzył się z epidemią COVID-19. Ogłoszona zbiórka spotkała
się z dużym odzewem i w ponad tydzień darczyńcy przekazali na konto Caritas Diecezji Krakowskiej 100
tys. zł. Pieniądze zostały przelane na
konto szpitala. Akcja w krakowskiej
Caritas trwa nadal, bo potrzeby placówek służby zdrowia są ogromne.
Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla
przy ul. Skarbowej 4 w Krakowie to
kolejna placówka medyczna, którą
objęła wsparciem Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Dzięki hojności darczyńców dofinansowany został zakup
respiratora kwotą 40 tys. zł. Szpital im.
J. Dietla ogłosił zbiórkę na respirator
po tym, jak w marcu zepsuł się stary,
27-letni sprzęt (fot. na stronie obok).
Darowizna od krakowskiej Caritas pozwoliła sfinalizować tę zbiórkę.
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
akcji pomocy szpitalom nie przerywa, nadal zachęcając do wpłat na
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zakup środków ochrony osobistej
oraz sprzętu medycznego takiego,
jak kardiomonitory, przyłóżkowe
aparaty do USG i RTG, namioty medyczne. To w tej chwili najpilniejsze
potrzeby placówek służby zdrowia.
Pomoc dla służby zdrowia przekazała także Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskej, która zorganizowała zbiórkę na rzecz 4 szpitali
jednoimiennych i zakaźnych znajdujących się w diecezji. Lokalna zbiórka Wdzięczni Medykom w Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej zakończyła się 22 kwietnia br. Na konto
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wpłynęło 122 868,10 zł.
Kwota wpłat od darczyńców indywidualnych wynosi 82 868,10 zł,
natomiast kwotę 40 000 zł przekazała Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą
w Kostrzynie nad Odrą.
W pomoc służbie zdrowia w diecezji
zielonogórsko-gorzowskej zaangażowali się także księża diecezjalni,
którzy organizowali zbiórki w ramach
Jałmużny Wielkopostnej. — Ta oddolna inicjatywa, w ciągu krótkiego
czasu i w tych niełatwych warunkach,
przyniosła owoc w postaci ofiary 176
tys. zł, która zostanie przekazana, aby
wesprzeć szpitale i służbę medyczną
naszej diecezji — powiedział bp Tadeusz Lityński.
Środki z tej zbiórki zostały przekazane szpitalom tzw. drugiego rzutu
znajdującym się na terenie diecezji. — Chciałbym podziękować za tę
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Wdzięczni Medykom

inicjatywę, tym bardziej że jest ona
skierowana do szpitali tzw. drugiego
rzutu — powiedział Waldemar Taborski, prezes Zarządu Szpitala im.
Pięciu Braci Międzyrzeckich w Międzyrzeczu. — My, dyrektorzy, prezesi,
zarządy, mamy naprawdę ogromne
kłopoty z zaopatrzeniem szpitali, jak
również z zaopatrzeniem naszych pracowników w obliczu zagrożeń, przed
którymi stoją. Każda złotówka jest
dla nas bardzo cenna. Kwota zostanie przeznaczona przede wszystkim
na środki ochrony osobistej naszych
pracowników. Czuję moralną odpowiedzialność za pracowników, którzy
dzień w dzień pracują razem ze mną,
narażają zdrowie swoje i swoich rodzin.
Część z nich nawet boi się wracać po
pracy do domu. Przygotowaliśmy więc
dla nich specjalne miejsce, w którym
mogą przebywać w czasie epidemii
— dodał prezes.
Siostry zakonne z archidiecezji
gdańskiej, które nieustannie modlą się w intencji ustania pandemii
koronawirusa, z entuzjazmem odpowiedziały na pomysł Caritas Archidiecezji Gdańskiej i wzięły udział
w akcji Słodki Dar Modlitwy. Siostry
z 40 zgromadzeń zakonnych upiekły
łącznie ponad 200 ciast. Wśród nich
znalazły się serniki, jabłeczniki, babki, rogaliki i wiele innych. Wypieki
zostały odebrane i przywiezione
do centrali Caritas Archidiecezji
Gdańskiej przez Bożych Kurierów,
a następnie trafiły do medyków
i podopiecznych czterech pomorskich szpitali. Placówkami, które
udało się obdarować, są: szpital

Copernicus w Gdańsku, szpital im.
św. Wojciecha w Gdańsku Zaspie,
szpital miejski im. św. Wincentego
a Paulo w Gdyni i szpital im. Floriana
Ceynowy w Wejherowie.
Do niecodziennej współpracy podkreślającej Dzień Pielęgniarki i Położnej, doszło pomiędzy Caritas
Polska a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi. Wspólnie
zorganizowana zbiórka przeznaczona
została na środki zabezpieczenia dla
pielęgniarek i położnych z obszaru
działania izby. „Niestety w wielu
podmiotach leczniczych brakuje
właściwych zabezpieczeń” – pisze
w specjalnym komunikacie Agnieszka
Kałużna, przewodnicząca Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych. „Brakuje maseczek, okularów ochronnych,
fartuchów, rękawic. W konsekwencji
niosące pomoc pielęgniarki i położne realnie narażają zdrowie i życie
nie tylko swoje, ale również swoich
bliskich. Właściwe zabezpieczenie
personelu medycznego ma również
olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa samych pacjentów”.
Opracowanie Centrum Medialne
Caritas Polska

Kampanię #WdzięczniMedykom
można wesprzeć:
 rzekazując darowiznę
p
na stronie
caritas.pl/medycy
 ysyłając SMS o treści
w
MEDYK pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 płacając dowolną kwotę
w
na konto Bank PKO BP S.A.
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 lub
Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 (tytuł wpłaty
MEDYK)
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Błogosławiona
Hanna Chrzanowska

Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarek i Położnych
to święto obchodzone
12 maja, ustanowione
przez Międzynarodową
Radę Pielęgniarek 27 lat
temu. W tym roku ma
ono wyjątkowy wydźwięk.
Skłania do refleksji
nad tym szczególnym
rodzajem powołania
i przyjrzenia się mu przez
pryzmat niezwykłej osoby
– błogosławionej Hanny
Chrzanowskiej.
W styczniu ubiegłego roku, dekretem jego eminencji kardynała Kazimierza Nycza, kaplica w siedzibie
Caritas Polska przy ul. Okopowej
55 w Warszawie została erygowana
otrzymując wezwanie Jezusa Dobrego Samarytanina oraz błogosławionej
Hanny Chrzanowskiej. Kim była błogosławiona, którą zdjęcia uwieczniły
pochylającą się nad chorymi, z niezmiennym spokojem i uśmiechem
malującym się na twarzy?
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Hanna Chrzanowska urodziła się
7 października 1902 r. w Warszawie.
Jej dziadkowie po stronie matki to
znani warszawscy przemysłowcy, zaś
dziadkowie po stronie ojca to podlascy ziemianie. Obie rodziny znane
były z działalności charytatywnej,
przy czym dziadkowie po stronie
matki byli wyznania ewangelickiego,
dziadkowie zaś po stronie ojca byli
katolikami. Z tego względu w domu
rodzinnym Hanny nie było większego zaangażowania religijnego.
Podstawowe wykształcenie Hanna
otrzymała w domu rodzinnym, szkołę średnią ukończyła u urszulanek
w Krakowie. Po zdaniu matury wraz
z koleżanką zaangażowała się w niesienie pomocy żołnierzom w czasie
wojny bolszewickiej. W 1922 r. podjęła studia w Szkole Pielęgniarstwa
w Warszawie. Skorzystała z przyznanego jej rocznego stypendium
i wyjechała do Francji, aby tam przypatrzyć się bliżej organizowaniu pomocy chorym. W latach 1926-1929
pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek
i Higienistek w Krakowie. W latach
1929-1939 redagowała miesięcznik
„Pielęgniarka Polska”.
Po wybuchu wojny w 1939 r. przyjechała do Krakowa. Jej ojciec został aresztowany i wywieziony wraz
z innymi profesorami UJ do obozu,
gdzie zmarł. Brat Hanny, zmobilizowany w 1939 r., został zamordowany
w Kozielsku. Hanna nie załamała się.

Zaangażowała się w działalność charytatywną. Z chwilą powołania Rady
Głównej Opiekuńczej Hanna podjęła
pracę w dziale Opieki nad Uchodźcami i Wysiedlonymi. Organizowała dla nich kwatery, posiłki, szukała
miejsc do pracy. Szczególną troską
otaczała dzieci. Wysyłała je na kolonie, a sieroty starała się umieścić
w dobrych rodzinach. Pod koniec
wojny spieszyła z pomocą wysiedlonym z Warszawy. W tym czasie
jej życie religijne coraz bardziej się
pogłębiało. Jej życie wewnętrzne
koncentrowało się przede wszystkim
na Eucharystii i niesieniu pomocy
bliźniemu. Po zakończeniu wojny
i otwarciu Uniwersyteckiej Szkoły
Pielęgniarsko-Położniczej w Krakowie zaczęła pracę jako kierownik
działu pielęgniarstwa społecznego
i domowego, kładąc na wykładach
duży nacisk na solidne przygotowanie uczennic do pielęgnowania chorych w domach. Wspólnie z uczennicami odwiedzała obłożnie chorych,
służąc im radą i pomocą.
Przez krótki czas pełniła funkcję dyrektorki szkoły pielęgniarstwa psychiatrycznego w Kobierzynie. Po niespodziewanej likwidacji szkoły Hanna była zmuszona przejść na wcześniejszą emeryturę. Będąc w pełni
sił podjęła się zorganizowania opieki
nad obłożnie chorymi i opuszczonymi na terenach parafii krakowskich.
Potrafiła zdobyć pomoc materialną,
jak również zwerbować osoby chęt-
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ne do współpracy: pielęgniarki, znajomych, studentów, siostry zakonne.
Przyuczała rodziny i sąsiadów do
prostych posług przy obłożnie chorych. Jako pierwsza w Polsce zaczęła
organizować rekolekcje dla chorych.
Roztropnie troszczyła się o sprawy
duchowe chorych, umiała np. wyczuć potrzebę wezwania księdza
i organizowała kameralne msze św.
w domach podopiecznych. Od 1966
r. cierpiała z powodu nowotworu.
Poddała się operacji, jednak choroba
drążyła jej organizm. Hanna zmarła
29 kwietnia 1973 r.
Kondukt pogrzebowy prowadził kard.
Karol Wojtyła, który znał Hannę i bardzo cenił jej pracę. Pogrzeb był wielką
manifestacją ludzi wszelkiego stanu.
Wzruszenie budziła wielka liczba
chorych na wózkach, którzy chcieli
pożegnać swoją opiekunkę. W kazaniu kardynał Wojtyła powiedział:
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„Dziękujemy ci, pani Hanno, że byłaś wśród nas,
że byłaś taką, jaką byłaś,
z tą twoją wielką prostotą, z tym wewnętrznym
żarem, że byłaś wśród
nas jakimś wcieleniem
Chrystusowych błogosławieństw
z kazania na górze, zwłaszcza tego,
które mówi: »Błogosławieni miłosierni«. Dziękujemy Panu Bogu za
to życie, które miało taką wymowę,
które pozostawiło nam świadectwo
tak bardzo przejrzyste, tak bardzo
czytelne. Niech twoją nagrodą będzie
sam Pan, niech promieniowanie twojej posługi trwa wśród nas i wszystkich nas nieustannie uczy, jak służyć
Chrystusowi w bliźnich”.
Z inicjatywy członkiń Katolickiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych w 1993 r. powstała propozycja
wyniesienia Hanny Chrzanowskiej na

ołtarze. 3 listopada 1998 r. otwarto
jej proces beatyfikacyjny, a 30 września 2015 r. promulgowano dekret
o heroiczności jej życia i cnót. Cudem
wymaganym do beatyfikacji okazało się uleczenie z rozległego udaru
mózgu Zofii Szlendak-Cholewińskiej,
jednej z pomysłodawczyń rozpoczęcia procesu. Beatyfikacja nastąpiła
28 kwietnia 2018 r. w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach.
Źródło Katolickie Stowarzyszenie
Pielęgniarek i Położnych Polskich Oddział
Kraków, www.hannachrzanowska.pl
Zdjęcia Archiwum Katolickiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek
i Położnych Polskich
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Przy okazji kardynał Wyszyński
zwracał uwagę, że wyrażenie „świecki katolik” to określenie niefortunne,
że trzeba mówić o człowieku uświęconym przez sakramenty, powołanym do świętości, że chrześcijanin
jest nieustannie uświęcany przez
chrzest, przez bierzmowanie, przez
Eucharystię, przez „las rąk kapłańskich”, które błogosławią. Prymas
powtarzał, że jesteśmy ludem świętym, umieszczonym w macierzyńskich ramionach Kościoła.

Świętymi bądźcie. W oczekiwaniu na beatyfikację
Po co jest tak naprawdę cykl artykułów oznaczony
wspólnym tytułem „Formacja”? Na pewno nie miał
być nigdy panteonem świętych i błogosławionych.
Odpowiedź stała się dzisiaj oczywista – niezwykli
ludzie sami dają o sobie znać poprzez wydarzenia,
a my tylko chcemy o tym opowiedzieć. Teraz,
w tym trudnym czasie, przyjmujemy zaproszenie
na spotkanie od wyjątkowej osoby, męża
opatrznościowego – kardynała Wyszyńskiego.

Od dłuższego czasu Kościół w Polsce żyje beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Zaplanowano ją na dzień
7 czerwca tego roku, jednak z powodu pandemii została ona bezterminowo przełożona. Można
się zagubić w roztrząsaniach tego
faktu: Co to dla nas oznacza? Czy
to przesłanie? Czy to przestroga?
A można też po prostu przyjąć, że
zyskaliśmy dodatkowy i potrzebny
czas na poznanie spuścizny prymasa,
kontemplację jego życia i modlitwę.
Możemy przecież rozważać jego
życie w kontekście odosobnienia,
którego sam doświadczał i którego doświadczają dziś tysiące ludzi
starszych, pozostających w domach
z powodu wirusa. W końcu można
także zatrzymać się nad fenomenem
witalności i młodości, bo prymas był
człowiekiem wewnętrznie młodym,
odważnym i otwartym. „Mówi się, że
młodzi teraz to samolubni, niewrażliwi, obojętni materialiści. Nieprawda,
młodzież jest wspaniała” – powiedziała nam jedna z seniorek z grupy
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„Senior caritas est”* I miała rację.
W sytuacji kryzysowej widać właśnie odwagę i wielkie serce młodych.
Pozytywną energię i chęć czynienia
dobra. Tysiące młodych wolontariuszy codziennie odwiedzają starszych,
chorych, bezradnych przynosząc im
posiłek, leki, oferując pomoc w zakupach i dobre słowo. Kardynał
Wyszyński umiał dostrzec te
cechy młodych i to wspaniałe,
bezinteresowne zaangażowanie. Widział, że nie boją
się dążenia do świętości,
bo jest to wyzwanie nie
dla wybranych, ale dla
każdego. Wyzwanie,
które trzeba w sobie pielęgnować,
by nie zatracić
śmiałości w jego
podejmowaniu.

My, stare pokolenie pierwszego
tysiąclecia, i Wy, młode
pokolenie drugiego tysiąclecia,
wszyscy w tej chwili zdajemy
egzamin: czy pójdziemy
za Bogiem, czy za Baalem;
czy zaufamy miłości, czy
nienawiści; czy umiłujemy
prawdę i będziemy żyć duchem
prawdy, czy też zaufamy
sprytowi, taktyce, dyplomacji,
wykrętom, nabieraniom,
propagandzie i tym wszystkim
innym bezecnym terminom
nadużywanym kosztem
godności osoby ludzkiej.
(S. Wyszyński, Dzieła zebrane,
t. XVII, s. 92)

Prymas Stefan Wyszyński nieustannie podkreślał rolę i zadania osób
świeckich w Kościele. To jeden z ulubionych tematów w jego nauczaniu.
Przypominał wiernym, że Kościół
jest Mistycznym Ciałem Chrystusa, dlatego też w Kościele wszyscy
są ważni, każdy ma swoje miejsce
i zadania – papież, biskupi, kapłani,
ale również osoby świeckie: matki,
ojcowie, młodzież, dzieci, świeckie
osoby konsekrowane.

Redakcja
*„Senior caritas est” –
projekt realizowany przez
Caritas Polska wspierający
osoby starsze
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W nauczaniu prymasa często powtarzają się biblijne zwroty: „świętymi
bądźcie”, „pozdrówcie świętych”,
„ludu święty, ludu nabyty”. Współczesnych ludzi prymas Wyszyński
porównywał do adresatów Listów
świętego Pawła – do mieszkańców
Efezu i Koryntu. Mówił: „My wiemy,
że Korynt nie miał najlepszej opinii,
ale jednak byli tam święci. My się
boimy tego słowa. My się w ogóle
boimy, aby nas nie wzięto żywcem
do nieba, bo chcemy jeszcze troszkę
tej ziemi skosztować. Ale ona sama
nas stąd wypchnie w swoim czasie
i pośle do nieba, bo nasze ciała coraz
bardziej nie będą się nadawać do tej
ziemi. Nie będziemy umieli chodzić
po niej, patrzeć na nią, słyszeć jej
męki i radości. Będziemy dla nieba”
(op. cit. s. 62).
Tę perspektywę wertykalną – w górę,
ku Bogu – kreślił również przed młodzieżą. Ufał ludziom młodym i stawiał
im wysokie wymagania. Twierdził, że
człowiek przerasta wszystko, „prze-

rasta Naród i Ojczyznę, za którą gotów jest umrzeć, państwo, z którego
nigdy nie jest zadowolony, chociażby
wszyscy rządzący byli z siebie zadowoleni!”. Mówił, że ta postawa, charakterystyczna dla ludzi młodych, jest
słuszna, bo wszystko można udoskonalać. Można stworzyć lepszy ustrój
społeczny, gospodarczy, inną, lepszą
kulturę, filozofię… Wołał do młodzieży, by czerpała z tego, co pochodzi od
Boga: „Wy macie wziąć z Bożego, aby
przebóstwić siebie, wasz umysł, wolę,
serce, wasze życie osobiste i współżycie rodzinne” (op. cit. s. 331).
Dopiero wówczas będzie możliwe
właściwe budowanie życia społecznego rozumianego jako służba
jedni drugim, ratowanie godności
osoby ludzkiej: „Wy, młodzi, możecie i macie prawo, patrząc na nas,
myśleć – sprawy, które oni w tej
chwili nam przedstawiają, my rozwiążemy lepiej. Napiszemy lepsze
książki, lepiej i doskonałej poprowadzimy wykłady. Stworzymy lepszy
styl życiowy. Czy to jest jakaś młodzieńcza zarozumiałość? Nie, to jest
wasz obowiązek. Macie obowiązek
myślenia w ten sposób, bo tylko za
tę cenę możliwy jest postęp, każdy
postęp, nie tylko w dziedzinie nauki,
ale w dziedzinie rozwoju osobowości ludzkiej i w dziedzinie kultury.
Gdyby młode pokolenie przestało
tak myśleć i żywić podobne ambicje,
nie moglibyśmy mu ufać. Dokąd ono
nas krytykuje – oczywista, rzetelnie
i obiektywnie – choćby nie wypowiadało swoich ocen na zewnątrz,
możemy mu ufać, sądząc, że jest to
krytyka pozytywna, połączona ze
szlachetną ambicją, by wszystkie
dzienne sprawy rozwiązać lepiej niż
były rozwiązywane dotychczas”
(Dzieła zebrane, t. XVIII, s. 71–72).
Tekst Beata Mackiewicz
Instytut Prymasowski
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Zdjęcia Narodowe Archiwum Cyfrowe
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100. rocznica urodzin

św. Jana Pawła II
18 maja tego roku obchodziliśmy
setną rocznicę urodzin Karola
Wojtyły. To okazja do rozważania
życia Jana Pawła II i – dzięki
spuściźnie, jaką po sobie zostawił
– szukania w tym trudnym dla nas
czasie głębszego sensu.
Wysoki, dobrze zbudowany, o ciepłym spojrzeniu brązowych oczu.
Wysportowany, pogodny, dowcipny.
Wszechstronnie uzdolniony; umiał
wykorzystać świetną pamięć, dykcję i dźwięczny głos. Bóg obdarzył
Karola Wojtyłę cechami szczególnie
pożądanymi przez wszystkich, którzy
marzą o karierze na deskach teatru,
przed kamerą i w środkach przekazu. Jednak Karol był człowiekiem
skromnym. Nie oznacza to jednak,
że zakopał biblijne talenty. W pełni
wykorzystał je do wypełnienia misji
powierzonej mu przez Stwórcę.

”
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Zadaniem każdego człowieka jest być
twórcą własnego życia: człowiek ma
uczynić z niego arcydzieło sztuki.
(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

”

Karol Józef Wojtyła urodził się 18
maja 1920 r. w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii
z Kaczorowskich. Brat Edmund, był
od niego starszy o 14, a jego siostra Olga zmarła tuż po urodzeniu.
Chrzest otrzymał 20 czerwca 1920 r.
W maju 1929 r. dziewięcioletni Karol
przyjął Komunię św. Były to jednak
trudne chwile, bo tuż przed tym wydarzeniem zmarła Emilia Wojtyła.

Caritas
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Lata naznaczone utratą
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Nad Twoją białą mogiłą
o Matko – zgasłe Kochanie –
me usta szeptały bezsiłą
– Daj wieczne odpoczywanie.

Nigdy nie mówiliśmy ze sobą
o powołaniu kapłańskim, ale
ten przykład mojego Ojca był
jakimś pierwszym domowym
seminarium

(Karol Wojtyła, Nad Twoją białą
mogiłą, fragment wiersza, 1939)

Po pogrzebie żony ojciec zabrał
synów do sanktuarium maryjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego w przyszłości Karol często będzie
wracał. Trzy lata później umiera brat
Edmund, który był lekarzem i zaraził
się od pacjentki szkarlatyną. Ta strata
była równie bolesna dla małego Karola, jak śmierć matki.

”

W innym miejscu tak wspominał
ojca:

”

Moje lata dziecięce i chłopięce
zostały naznaczone utratą osób
najbliższych.
(André Frossard, Nie lękajcie się!
Rozmowy z Janem Pawłem II)

Kilkuletni Lolek, jak nazywano Karola, uczęszczał do tzw. ochronki prowadzonej przez siostry nazaretanki, a w wieku 6 lat rozpoczął naukę
w 4-letniej szkole męskiej. Już wtedy
dał się poznać jako chłopiec utalentowany i wysportowany. W 1930 r.
rozpoczął naukę w gimnazjum o profilu humanistycznym. Z najbliższymi
znajomymi z tamtych lat spotykał
się później jako biskup i kardynał,
a będąc papieżem zapraszał ich do
Rzymu i Castel Gandolfo.
Karol mimo dramatycznych przeżyć
był pogodny i towarzyski. Wiele zawdzięczał ojcu, który w czasie choroby żony zrezygnował z czynnej
służby wojskowej, by móc lepiej zająć
się rodziną. Więź Karola z ojcem była
bardzo silna – razem odbywali górskie wyprawy, grali w piłkę. Ojciec
uczył też syna pobożności.

”

(Jan Paweł II, Dar i tajemnica)

Mogłem na co dzień
obserwować jego życie, które
było życiem surowym […].
Nieraz zdarzało mi się budzić
w nocy i wtedy zastawałem
mojego Ojca na kolanach […].
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Ojciec, który umiał sam od
siebie wymagać, w pewnym
sensie nie musiał już wymagać
od syna. Patrząc na niego
nauczyłem się, że trzeba
samemu sobie stawiać
wymagania i przykładać się do
spełniania obowiązków
(André Frossard, Nie lękajcie się!
Rozmowy z Janem Pawłem II)

Karol miał pasje. Był uzdolnionym
aktorem, grał w przedstawieniach
szkolnych i parafialnych. Miał świetną pamięć, dykcję, był chwalony za
niezwykłą, jak na swój wiek, dojrzałość. Był też aktywny fizycznie,
kochał wyprawy turystyczne, narty
i piłkę nożną. Jego rozwój szedł równolegle z kształtowaniem się dojrzałości duchowej. Jeszcze w Wadowicach został ministrantem.

”

W wieku dziesięciu, dwunastu
lat byłem ministrantem, ale
muszę wyznać, że niezbyt
gorliwym. Moja matka już nie
żyła… Mój ojciec, spostrzegłszy
moje niezdyscyplinowanie,
powiedział pewnego dnia: »Nie
jesteś dobrym ministrantem.
Nie modlisz się dosyć do
Ducha Świętego. Powinieneś
się modlić do Niego« i pokazał
mi jakąś modlitwę […]. Nie
zapomniałem jej. Była to ważna
lekcja duchowa […]. Z jakim
przekonaniem mówił do mnie
Ojciec! Jeszcze dziś słyszę jego
głos.
(André Frossard, Nie lękajcie się!
Rozmowy z Janem Pawłem II)

Karol był oddany Matce Bożej. To
przywiązanie wyniósł z domu ro-

dzinnego i z wadowickiej parafii,
gdzie często zachodził do kaplicy
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Oprócz tego odwiedzał też klasztor karmelitański w Wadowicach.
W roku 1930 dziesięcioletni Karol
otrzymał od karmelitów szkaplerz
z wizerunkiem Matki Bożej, który
nosił do śmierci.
W 1938 r. Karol Wojtyła zdał egzamin maturalny i został przyjęty na
Uniwersytet Jagielloński na filologię
polską, dlatego razem z ojcem przeprowadził się do Krakowa. Niestety
wkrótce wybuchła wojna. Wraz z innymi mieszkańcami opuścili miasto,
jednak po przebyciu 200 km wrócili
z ojcem do okupowanego Krakowa.
Uczelnia została zamknięta. Wobec
nakazu pracy Karol – by uniknąć
wywózki do Niemiec – zatrudnił się
w Zakładach Sodowych Solvay. Początkowo kruszył kamienne bloki
i woził je na taczkach. W tym czasie
zaprzyjaźnił się z wieloma robotnikami, z którymi korespondował także
będąc papieżem. W czasie okupacji
pogorszył się stan zdrowia Karola
Wojtyły seniora. Zmarł w lutym
1941 r. 20-letni Karol został sam,
stracił wszystkich najbliższych. Jednak przeżycia i wojna nie pozbawiły
Karola pasji. Razem z wadowickim
nauczycielem i reżyserem Mieczysławem Kotlarczykiem rozmawiali
o teatrze, realizowali sztuki, a na
ich tajne spotkania teatralne przychodziła wąska grupa znajomych.
W tym czasie Karol pisał też wiersze
i pasjonował się postacią brata Alberta Chmielowskiego. Był to artysta
malarz, który w pewnym momencie
zerwał ze sztuką, by iść drogą zakonną i służyć ubogim. „Dla mnie jego
postać miała znaczenie decydujące,
ponieważ w okresie mojego własnego odchodzenia od sztuki, od literatury i od teatru, znalazłem w nim
szczególne duchowe oparcie i wzór
radykalnego wyboru drogi powoła-
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fot. Marian Hałasa/KUL/Centrum Myśli Jana Pawła II

Decyzja o kapłaństwie kształtowała
się w sercu Karola w okresie okupacji, po śmierci ojca. Ostateczną decyzję podjął jesienią 1942 r. i został
przyjęty do konspiracyjnego Książęco-Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Krakowie przez ówczesnego arcybiskupa księcia Adama Sapiehę. Arcybiskup w młodym
Wojtyle pokładał nadzieje, wystarał się m.in. o zwolnienie go z pracy
w zakładach Solvay i – podobnie jak
innych kleryków – otoczył opieką,
by uniknęli wywiezienia do obozów
koncentracyjnych.

Od 1 kwietnia 1945 r. do 30 września
1946 r. Karol Wojtyła był młodszym
asystentem przy katedrach dogmatyki szczegółowej, patrologii i historii
dogmatów na Wydziale Teologicznym UJ. Po otrzymaniu magisterium
abp Sapieha postanowił wysłać go
na studia doktoranckie do Rzymu,
dlatego też przyspieszono jego święcenia. Karol Wojtyła został wyświęcony przez abp. Adama Sapiehę 1
listopada 1946 r. w prywatnej kaplicy
arcybiskupów krakowskich.

”
26

Mający otrzymać święcenia
pada na twarz, całym ciałem,

(Jan Paweł II, Dar i tajemnica)

Dwa lata studiów zakończonych
doktoratem w 1948 r. Karol Wojtyła poświęcił na naukę, ale także
poznawanie Rzymu. W czasie wakacji odwiedził Francję, Holandię
i Belgię poznając funkcjonowanie
Kościoła w Europie. Po powrocie
do Krakowa został skierowany do
pracy w parafii Niegowić, gdzie
pełnił posługę przez rok. Parafianie
pamiętali, że rozdawał swoje rzeczy
ubogim i wystawiał przedstawienia
teatralne z młodzieżą. W 1949 został
przeniesiony do parafii św. Floriana
w Krakowie, gdzie pracował z młodzieżą akademicką. Za jego przyczyną w najczarniejszych latach komunizmu, zaczęło się tworzyć duszpasterstwo młodzieżowe „Środowisko”.
Ważnym elementem tej pracy były
wyjazdy z młodzieżą w góry, na
kajaki, na Jasną Górę. Dawały one
możliwość indywidualnych rozmów
ze studentami, także o sprawach narzeczeńskich i małżeńskich. Studenci
nazywali młodego księdza Wujkiem
i mieli do niego ogromne zaufanie,
a jednocześnie darzyli szacunkiem.
W 1960 r. ukazała się praca ks. bp.
Karola Wojtyły pt. „Miłość i odpowiedzialność”, która była efektem
jego rozmów z młodymi. Do momentu wyboru na papieża Karol Wojtyła
był związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Jak wspomina
były rektor, od czasu biskupstwa nie
odbierał pensji od KUL, pieniądze te
przeznaczał na stypendia dla studentów i dojazdy uczniów do Krakowa.
Lubił młodych, na wyjazdach często
wspólnie żartowali. Kiedy podczas
jednego z wyjazdów musiał pilnie

>>
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otrzymaniu nominacji, chciał wracać na spływ: „Bardzo proszę; bardzo proszę. Ale proszę – dorzucił
z uśmiechem arcybiskup – wrócić na
konsekrację” (Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy). Cztery lata później
Wojtyła objął tymczasowe rządy
w diecezji krakowskiej, a w grudniu
1963 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim.

wyjechać, studenci nie chcieli go puścić – podnosili samochód tak, że
tylne koła obracały się w powietrzu.
Z wyjazdów zrodziły się też myśli
Karola Wojtyły dotyczące przyrody. Obcowanie z nią dawało mu nie
tylko wytchnienie, ale też dodawało
ducha. Stało się niejako antidotum
na to, co przygniata i dawało siłę,
by wciąż mierzyć się z wyzwaniami.

”
”

Góry pozwalają doświadczyć
trudu wspinaczki, strome
podejścia kształtują charakter,
kontakt z przyrodą daje pogodę
ducha.
(Domegge, 1992)

Potrzebne jest piękno, ażeby
zachwycało, żeby podnosiło
człowieka, żebyśmy nie chodzili
z głowami opuszczonymi w dół,
tylko podniesionymi do góry.
(1982)

Nawet nominacja na biskupa pomocniczego Krakowa zaskoczyła Karola
Wojtyłę na spływie kajakowym na
Mazurach.

”

…zostałem wezwany z łodzi.
Zostałem wezwany, ażeby
być biskupem, w czasie, kiedy
byłem na kajakach…
(Jan Paweł II, Kraków, 08.06. 1979)

Z trudem, różnymi środkami lokomocji, dotarł do Warszawy, by odebrać
z rąk arcybiskupa nominację na biskupa pomocniczego Krakowa. Po
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Wojtyła, który przybrał sobie imię
Jana Pawła II, nastąpiła chwila ciszy.
Nikt nie znał Wojtyły. Kiedy jednak
nowo wybrany papież zwrócił się do
wiernych zgromadzonych pod Bazyliką po włosku, od razu zdobył ich
serca. Użył pozdrowienia, które we
Włoszech zaczynało zanikać (niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus),
a następnie prosił, by go poprawiać,
jeśli nie będzie się wyrażał jasno. Tak
rozpoczął się pontyfikat 246 papieża.

Habem us Papam!
Jeszcze jako biskup Karol Wojtyła
wziął udział w Soborze Watykańskim
II, gdzie został dostrzeżony, dzięki
swoim przemowom, dyskusjom,
uwagom do powstających dokumentów. Faktem mało znanym jest, że
arcybiskup Wojtyła współpracował
z papieżem Pawłem VI, miał swój
szczególny wkład w encyklikę papieża „Humanae vitae”. W Rzymie,
z rąk Pawła VI Wojtyła otrzymał też
nominację kardynalską. Lubił podróżować i poznawać. Jako metropolita
krakowski odwiedzał różne kraje,
gdzie spotykał się z polonią i brał
udział w kongresach eucharystycznych. Był również w składzie delegacji Episkopatu Polski, która w 1978 r.,
po raz pierwszy od czasów wojny,
odwiedziła Niemcy.

”

Powołanie zawsze oznacza, że
mamy zobaczyć nowy projekt
naszego własnego życia.
(André Frossard, Nie lękajcie się!
Rozmowy z Janem Pawłem II)

W 1978 r. zmarł papież Paweł VI,
a także nowo wybrany Paweł I. Po
raz kolejny zwołano więc konklawe.
Od 1522 r. papieżami byli wyłącznie Włosi, dlatego nominacja dla
Karola Wojtyły była nieoczekiwanym zwrotem w historii Kościoła.
Kiedy o godzinie 19.00 kardynał
Pericle Felici ogłosił „Habem us
Papam!” rozległy się oklaski. Kiedy
następnie oznajmił, że jest nim Karol
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Wyznanie gotowości

czołem dotyka posadzki
świątyni, a w tej postawie
zawiera się wyznanie jakiejś
całkowitej gotowości do
podjęcia służby, jaka zostaje
mu powierzona. Ceremonia
ta pozostawiła głęboki ślad
w moim życiu kapłańskim.

fot. Marian Hałasa/KUL/Centrum Myśli Jana Pawła II

nia” – pisał wiele lat później Karol
Wojtyła w książce „Dar i tajemnica”.

>>

szło do wydarzenia bez precedensu
w dziejach papiestwa. Zawodowy
morderca, Turek Ali Agca, strzelał
do papieża z bliskiej odległości. Dwie
kule trafiły Ojca Świętego. Wierni
zamarli z przerażenia, a następnie
wszyscy zaczęli się gorąco modlić,
nawet wyznawcy innych religii. Gesty solidarności popłynęły z całego
świata.
Swoje ocalenie papież zawdzięczał
Matce Boskiej. Kulę, która go przeszyła, osobiście przywiózł do Fatimy.
Okazało się, że w koronie figury Matki Bożej było małe wgłębienie, do
którego idealnie pasowała i tam też
została umieszczona. W tym samym
czasie w Warszawie umierał prymas
Wyszyński, z którym papież jednoczył się w cierpieniu. Ostatnią rozmowę telefoniczną odbyli 25 maja,
na 3 dni przed śmiercią prymasa.

Nowe milenium,
nowy Kościół
Pocisk w koronie
Pierwsze lata pontyfikatu pokazały,
jaki będzie miał on charakter. Jan
Paweł II zaczął podróżować w odległe rejony świata i to stało się
znakiem rozpoznawczym nowego
papieża. Dał się także poznać jako
orędownik rodzin. W 1981 r. powołał Papieską Radę ds. Rodziny,
która zajmowała się duchowością
małżeńską i rodzinną oraz prawami
rodziny i dziecka. Papież prowadził
otwarty styl pontyfikatu. Na audiencjach generalnych na placu św.
Piotra gromadziły się tłumy, a papież
objeżdżał plac w otwartym samochodzie pozdrawiając i błogosławiąc
wiernych. Podczas jednej z takich
otwartych audiencji, 13 maja 1981 r.,
w rocznicę objawień w Fatimie, do-

Za główny cel swojego papiestwa
Jan Paweł II postawił sobie transformację i zmianę położenia Kościoła
katolickiego, chciał „postawić swój
Kościół w sercu nowego sojuszu religijnego, który zgromadziłby żydów,
muzułmanów i chrześcijan w wielkiej religijnej armadzie”. Przyczynił
się do poprawienia relacji Kościoła

fot. NAC
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świętowanie Jubileuszu Młodzieży
w Rzymie w 1984 r. odpowiedziało
ok. 600 tysięcy młodych.

katolickiego z judaizmem, islamem,
z Kościołem prawosławnym oraz
Wspólnotą anglikańską. W trakcie
pontyfikatu odwiedził 129 krajów.
Beatyfikował 1340 osób i kanonizował 483 osoby, więcej niż wszyscy
jego poprzednicy w okresie pięciu
poprzedzających wieków. Do czasu
swojej śmierci powołał większość
składu Kolegium Kardynałów, konsekrował znaczną liczbę biskupów
na świecie i wyświęcił wielu księży.
Z dziedzictwa, jakie pozostawił po
sobie Jan Paweł II, na szczególną
uwagę zasługuje „Katechizm Kościoła Katolickiego”, ogłoszony 11
października 1992 r. To krok milowy
dla Kościoła. Kompendium jego nauki dostosowane do współczesności,
a jednocześnie punkt odniesienia dla
katechizmów powstających lokalnie
na świecie. Praca nad tym wymagającym dziełem trwała 6 lat, jednym
z głównych współpracowników Jana
Pawła II był kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy papież. Wyjątkowym
dziełem papieża jest stworzenie
tradycji obchodów Światowych
Dni Młodzieży. Ich korzeni można
szukać w doświadczeniach duszpasterskich Karola Wojtyły, do których
należą m.in. wycieczki z młodzieżą.
Odpowiedź na wezwanie papieża
do uczestnictwa w święcie młodych była niezwykła. Na wspólne
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(Jan Paweł II, Rzym, 22.04.1984)

Jan Paweł II kontynuował tradycję
świętowania lat jubileuszowych. Rok
Jubileuszowy, czyli Rok Święty, był
obchodzony w kościele co 25 lat.
Wojtyła ogłaszał lata jubileuszowe
aż 6 razy. Najbardziej celebrowany był Wielki Jubileusz Roku 2000
wprowadzający Kościół w nowe tysiąclecie. Przygotowania do niego
ogłoszono już w 1994 r. O północy
w Wigilię Bożego Narodzenia 1999 r.
papież otworzył Święte Drzwi w Bazylice św. Piotra na znak początku
Jubileuszu Roku 2000. Drzwi te wyrażają symbolikę przejścia ze starego
grzechu do stanu łaski. Rok Jubileuszowy zakończył się 6 stycznia
2001 r. zamknięciem Świętych Drzwi
i podpisaniem aktu apostolskiego
„Novo millennio ineunte”.

Szukałem was…
Pod koniec życia papież zapadł na
chorobę Parkinsona. Mimo coraz

fot. NAC

fot. Szymon Pulcyn/Centrum Myśli Jana Pawła II

”

Powierzam wam […] Krzyż
Chrystusa! Ponieście go w świat
jako znak miłości.

bardziej widocznych ograniczeń fizycznych, nie zwalniał tempa i nadal
podróżował i podejmował mnóstwo
działań. Źródłem jego siły była bez
wątpienia wiara i relacja z Bogiem.
Pojawiły się nawet głosy, że powinien ustąpić ze stanowiska. W świecie kultywującym młodość i sprawność był niejako żywym znakiem
sprzeciwu wobec spychania ludzi
starszych na margines. Jan Paweł II
do końca zachowywał jasny umysł.
Tydzień przed śmiercią, w Niedzielę Palmową roku 2005, pokazał się
w oknie na modlitwę Anioł Pański,
by wygłosić słowo do wiernych.
Niestety okazało się, że nie jest
w stanie nic powiedzieć, w milczeniu
więc pobłogosławił zgromadzonych.
Na wieść o agonii wierni łączyli się
w modlitwie na całym świecie, rzesze
zgromadziły się także przed Bazyliką
św. Piotra. Wśród zgromadzonych
było wiele młodzieży – wedle relacji
świadków to właśnie do młodych
papież powiedział przed śmiercią:

”

Szukałem was, a teraz wy
przyszliście do mnie.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005.
W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw,
a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II
rozpoczął się miesiąc po jego pogrzebie, z pominięciem tradycyjnego
pięcioletniego okresu oczekiwania.
Został beatyfikowany 1 maja 2011 r.,
po czym 27 kwietnia 2014 r. został
kanonizowany, równocześnie z papieżem Janem XXIII. Wydarzenie to
przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów
Rzymu – urzędującego Franciszka
i emerytowanego Benedykta XVI.
Tekst na podstawie materiału
dydaktycznego udostępnionego przez
Centrum Myśli Jana Pawła II

Caritas
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K A L E N DA R I U M Ż YC I A
Ojciec Święty Jan Paweł II był niezwykle
pracowity, a plan dnia podporządkowywał
celom nadrzędnym. Jego życie to praca,
wypełnianie codziennych obowiązków
oraz kluczowe wydarzenia, które na zawsze zmieniały jego życie albo zwracały
oczy całego świata.

18.05.1920 NARODZINY JANA

PAWŁA II. Karol Józef Wojtyła
urodził się w Wadowicach, niewielkim
miasteczku nieopodal Krakowa, jako
drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów.

20.06.1920 CHRZEST ŚW. Chrzest

odbył się w kościele parafialnym
pw. Ofiarowania Najświętszej Maryi
Panny. Imiona – Karol Józef, chrzestni
– Maria Wiadrowska (siostra matki)
i Józef Kuczmierczyk (szwagier matki).

1.11.1946 ŚWIĘCENIA

PREZBITERATU. Święcenia odbyły
się w kaplicy arcybiskupiej przy ul.
Franciszkańskiej 3, Karol Wojtyła
przyjął je z rąk ks. kard. Adama
Sapiehy.

28.09.1958 KONSEKRACJA

BISKUPIA. Papież Pius XII
mianował Karola Wojtyłę biskupem
tytularnym – biskupem pomocniczym
arcybiskupa Eugeniusza Baziaka
archidiecezji krakowskiej. Mając 38
lat Karol Wojtyła został najmłodszym
członkiem Episkopatu Polski.

30.12.1963 NOMINACJA NA

ARCYBISKUPA KRAKOWSKIEGO.
Biskup Wojtyła został mianowany
przez papieża Pawła VI arcybiskupem
metropolitą krakowskim.

29 maja 1967 WIADOMOŚĆ

O NOMINACJI KARDYNALSKIEJ.
26 czerwca 1967 r. abp Karol Wojtyła
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odebrał ją w Watykanie z rąk
papieża Pawła VI, papież „włączył
(Karola Wojtyłę) do kolegium ojców
purpuratów i obdarzył zaszczytami,
życzliwością, mocą, szczególnymi
uprawnieniami, nietykalnością,
pierwszeństwem, przywilejami,
względami oraz ciężarami, jakie ojcom
kardynałom są przydawane, oprócz
koniecznych a stosownych wyjątków".

16.10.1978 WYBÓR NA PAPIEŻA.

111-osobowe konklawe wybrało
arcybiskupa i metropolitę Krakowa,
58-letniego kardynała Karola
Wojtyłę, na papieża. Został 264
zwierzchnikiem Kościoła katolickiego
i pierwszym papieżem spoza Włoch
od czasu holenderskiego papieża
Hadriana VI (1522-1523), a także
drugim najdłużej urzędującym
papieżem we współczesnej historii po
papieżu Piusie IX (1846-1878).

2-10.06.1979 PIERWSZA

PIELGRZYMKA PAPIEŻA DO
POLSKI. Papież Jan Paweł II po raz
pierwszy spotkał się z wiernymi na
placu marsz. Józefa Piłsudskiego.
Padły wówczas pamiętne słowa:
„Wołam, ja, syn polskiej ziemi,
a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia,
wołam w przeddzień Święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi:
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!”.

13.05.1981 ZAMACH NA PLACU

ŚW. PIOTRA W RZYMIE. W rocznicę
objawień w Fatimie Jan Paweł II
został postrzelony przez tureckiego
zamachowca Mehmeta Alego Ağcę.
Po zamachu papież powiedział:

„Modlę się za brata, który zadał mi
cios, i szczerze mu przebaczam”.

29-31.03.1985 ŚWIATOWE

SPOTKANIE MŁODYCH W RZYMIE.
Hasłem tego wielkiego spotkania
były słowa: „Abyście umieli zdać
sprawę z nadziei, która jest w was”
(1P 3:15). Po tym spotkaniu Jan Paweł
II postanowił ogłosić, począwszy od
1986 r., Światowe Dni Młodzieży.

11.10.1992 OGŁOSZENIE NOWEGO

„KATECHIZMU KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO”. Jan Paweł II
zdecydował o powołaniu komisji,
która miała opracować nowy
katechizm. Na jej czele stanął
kardynał Joseph Ratzinger, późniejszy
Benedykt XVI. Zatwierdzając
katechizm papież napisał: „Katechizm
zawiera zatem rzeczy nowe i stare
(por. Mt 13, 52), ponieważ wiara
pozostaje zawsze ta sama, a zarazem
jest źródłem wciąż nowych świateł”.

2.04.2005 ŚMIERĆ PAPIEŻA. Około

godziny 15.30 bardzo słabym głosem
papież powiedział: „Pozwólcie mi iść
do domu Ojca”. O godzinie 19 wszedł
w stan śpiączki, a monitor wykazał
postępujący zanik funkcji życiowych.
Osobisty lekarz papieski, Renato
Buzzonetti, stwierdził śmierć papieża
Jana Pawła II o godzinie 21:37 czasu
miejscowego.

27.04.2014 KANONIZACJA JANA
PAWŁA II. Za cud potwierdzający
świętość Jana Pawła II uznano
zatwierdzone przez lekarzy
i teologów, niewytłumaczalne
z medycznego punktu widzenia,
uzdrowienie Floribeth Mory
Diaz, Kostarykanki cierpiącej na
nieoperacyjnego tętniaka mózgu.
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Koronawirus
pogłębia kryzys

JEMEN

Wyczerpani
cierpieniem

Światowa pandemia jest wyzwaniem
dla wszystkich, ale szczególnie mocno
dotyka kraje, które już przed jej
wybuchem zmagały się z poważnymi
problemami. Caritas jednak wciąż niesie
pomoc nie tylko w Polsce, ale i za
granicą.

Caritas kontynuuje działania podejmowane z myślą o poszkodowanych
w wyniku konfliktów zbrojnych i zapaści gospodarczej w ich krajach.
Apeluje o wsparcie, które dziś jest
szczególnie potrzebne mieszkańcom
Syrii, Strefy Gazy, Jemenu i Wenezueli.

SYRIA I STREFA GAZY

W cieniu izolacji
Eksperci twierdzą, że kolejna katastrofa na Bliskim Wschodzie to tylko
kwestia czasu. W dziesiąty rok konfliktu wewnętrznego Syria weszła
z osłabioną służbą zdrowia, zaś Strefa Gazy od lat zmaga się z blokadą
pomocy medycznej.
Granice Syrii są zamknięte, możliwość poruszania się między prowincjami została zablokowana, a szkoły i restauracje będą nieczynne do
odwołania. Oficjalne statystyki po-
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twierdzają 39 przypadków zakażenia
koronawirusem (5 osób wyzdrowiało, a trzy zmarły – dane z 20 kwietnia
2020). Trzeba jednak nadmienić, że
obecnie w Syrii wykonuje się zaledwie 100 testów dziennie, w tym
ponad połowę w samej stolicy – Damaszku. Niestety do instytucji międzynarodowych docierają informacje
o zatajaniu faktycznych danych o zachorowalności i powstrzymywaniu
lekarzy przed mówieniem o prawdziwej skali kryzysu.
Najgorszy jest brak możliwości adekwatnej odpowiedzi na nadciągającą katastrofę. Według Światowej
Organizacji Zdrowia (WHO) w Syrii
tylko niespełna połowa szpitali funkcjonuje w normalnym trybie, reszta
jest zamknięta albo działa w ograniczonym zakresie. Od początku konfliktu w 2011 roku z kraju uciekło
ponad 70% personelu medycznego.
W prowincji Idlib, ostatniej kontrolowanej przez siły opozycji, znajduje
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się tylko 105 łóżek na oddziałach
intensywnej terapii i 30 respiratorów
dla dorosłych – i wszystkie są już
zajęte. Region ten jest dodatkowo
dotknięty niedawną eskalacją działań
wojennych, podczas których miliony
cywilów zostały zamknięte w ograniczonej strefie. Leków, specjalistów
i sprzętu medycznego brakowało już
wcześniej, tym bardziej więc koronawirus może zebrać śmiertelne żniwo
w dotkniętym wojną społeczeństwie.

Epidemia wirusa COVID-19 stanowi
szczególne zagrożenie dla regionów
od lat ogarniętych konfliktami zbrojnymi, gdzie system opieki zdrowotnej podupada, a mieszkańcom brakuje podstawowej wiedzy dotyczącej
zasad higieny.
W trzydziestomilionowym Jemenie
trwa zbrojny konflikt wewnętrzny
o skomplikowanym podłożu politycznym. Pomocy humanitarnej
potrzebują 24 miliony ludzi. Walki
doprowadziły do rozległych zniszczeń instalacji wodno-sanitarnych
oraz budynków użyteczności publicznej, w tym szkół i szpitali. Tylko
51% jemeńskich ośrodków zdrowia
nadal przyjmuje pacjentów, nieustannie mierząc się z niedoborem
leków i rąk do pracy. Na 1000 mieszkańców przypada tylko 1 pracownik
medyczny (minimum określone przez
Światową Organizację Zdrowia wynosi 2,2). W rezultacie aż 19,7 mln
osób nie ma dostępu do lekarza.
W wyniku zniszczenia infrastruktury
sanitarnej i skażenia wody od trzech
lat żniwo zbiera epidemia cholery.

W przypadku Strefy Gazy, gdzie
w ramach programu Rodzina Rodzinie Caritas opiekuje się setką rodzin,
stan systemu opieki zdrowotnej jest
katastrofalny na skutek wieloletnich
obostrzeń w przepływie dóbr i osób.
Strefa Gazy nie jest przygotowana
ani na prowadzenie diagnostyki, ani
na leczenie chorób zakaźnych.

Liczba zarejestrowanych zachorowań dawno przekroczyła milion.
Epidemia COVID-19 stawia kolejne
wyzwania przed społeczeństwem
wyczerpanym wieloletnim cierpieniem. Władze podjęły decyzję
o zamknięciu granic, wprowadzeniu
godziny policyjnej i ograniczeniu poruszania się mieszkańców. Brakuje
testów, ośrodków diagnostycznych,
sprzętu podtrzymującego życie oraz
podstawowej odzieży ochronnej dla
personelu medycznego. Odpowiadając na apel ONZ, strony konfliktu
ogłosiły tymczasowe zawieszenie
broni.
Caritas Polska była obecna z pomocą
w Jemenie jeszcze przed wybuchem
epidemii. Wraz z Polską Akcją Humanitarną stworzyła projekt, który
został zrealizowany w drugiej połowie ubiegłego roku dzięki grantom
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski. W ramach projektu
wyremontowany został ośrodek
zdrowia w Imran. To znacznie ułatwiło obecne działania kryzysowe.
Do przychodni w Imran zgłasza się
codziennie ok. 100 osób, a pod jej
opieką pozostaje ok. 6,5 tys. osób,
dlatego Caritas Polska wyposażyła
przychodnię w maseczki, rękawicz-

ki i żele dezynfekujące, a okoliczni
mieszkańcy zostali poinformowani
o metodach zmniejszających ryzyko
zakażenia koronawirusem.
 ięcej o działaniach
W
Caritas w Jemenie można
znaleźć na stronie:
caritas.pl/jemen

WENEZUELA I KOLUMBIA

Bezbronni
wobec kryzysu

Sytuacja w Wenezueli jeszcze przed
pandemią koronawirusa była wyjątkowo trudna, dlatego jej mieszkańcy
są szczególnie narażeni na rozprzestrzenianie się COVID-19. W kraju
pogrążonym w głębokim kryzysie
gospodarczym odnotowano do tej
pory ponad 250 przypadków zarażenia koronawirusem, ale istnieją
uzasadnione obawy, że liczba zakażeń jest znacznie większa. Lekarze
alarmują, że 66% procent szpitali
w Wenezueli nie ma bieżącej wody.
Dostawy wody następują raz albo
dwa razy w tygodniu. Część szpitali
funkcjonuje pomimo braku elektryczności, inne odsyłają ludzi do
domów. Brakuje środków higieny,
testów, lekarstw i odzieży ochronnej.
Sytuację pogarsza fakt, że Wenezuelczycy, zarówno ci mieszkający w Wenezueli, jak i pozostający
w Kolumbii, są wyczerpani brakiem
pracy i niedożywieni. Według szacunków ONZ 74% wenezuelskich
rodzin musiało ograniczyć dzienną
porcję spożywanej żywności, a co
trzeci Wenezuelczyk cierpi z powodu
niedożywienia.
Tylko 15% Wenezuelczyków stać
na pełne pokrycie swoich potrzeb
życiowych. Dziś w kraju jest żywność, ale problem stanowi wysokość

 owiedz się, jak możesz
D
pomóc, wejdź na stronę:
rodzinarodzinie.caritas.pl
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średniego miesięcznego dochodu rodzin nieprzekraczająca 10 dolarów
amerykańskich. Dysponując tak małą
kwotą trudno zapewnić utrzymanie
nawet niewielkiej rodzinie.
W odpowiedzi na kryzys Caritas Polska od 2019 r. wraz z pallotynami
wspiera mieszkańców Wenezueli
zapewniając im dostęp do paczek
żywnościowych i ciepłych posiłków.
Ponadto dzięki wsparciu darczyńców
możliwe są też działania o charakterze interwencyjnym, pozwalające
na zakup sprzętu medycznego i lekarstw. Dzięki intensywnej pracy Caritas Polska i Polskiej Misji Medycznej udało się znaleźć producentów,
którzy dostarczają na potrzeby pomocy humanitarnej produkty w konkurencyjnych cenach. I tak paczka
z pomocą żywnościową kosztuje 20
dolarów i składa się z podstawowych
artykułów spożywczych, w tym:
4 opakowań mąki, 4 paczek ryżu,
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1 paczki długiego makaronu, 1 paczki
krótkiego makaronu, 1 margaryny,
2 pałek trzciny cukrowej (na sok),
1 litra oleju roślinnego, 2 kg mielonego mięsa, 2 puszek sardynek. Zdecydowana większość rodzin gotuje na
drewnie opałowym, ponieważ jedyna
państwowa firma, która dostarcza
gaz do gospodarstw domowych, nie
wywiązuje się ze swoich zadań.
W ostatnich miesiącach Caritas Polska podjęła także decyzję o przekazaniu kwoty 100 tys. euro na
działania pomocowe skierowane do
Wenezuelczyków przebywających
w Kolumbii. Polska organizacja, we
współpracy ze swym kolumbijskim
odpowiednikiem (Caritas Colombia), dostarcza paczki żywnościowe i artykuły pierwszej potrzeby,
a także prowadzi szkolenia z zasad
higieny, dystrybucję pakietów higienicznych, plakatów i ulotek na temat
COVID-19.

W dystrybucji paczek pomagają wolontariusze lokalnej organizacji Deus
Caritas Est. Przygotowując się do niesienia pomocy chodzili od domu do
domu, robili wywiady i identyfikowali
rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie
oraz te z bardzo niskimi dochodami,
mające problemy z dostępem do żywności, posiadające kilkoro dzieci bądź
osoby chore lub niepełnosprawne
w domu. W sumie pomocą ma być
objętych ponad 800 osób.
Obecnie władze w Caracas ogłosiły
zamknięcie granicy z Kolumbią na
kolejne 3 miesiące. Zdesperowani
Wenezuelczycy zaczęli nielegalnie
przekraczać granicę, aby móc zakupić jedzenie i leki. Pieniądze mają
najczęściej od swoich rodzin, które
przed kryzysem emigrowały do różnych krajów, przede wszystkim do
Kolumbii, ale też do innych latynoskich państw, a nawet do Hiszpanii.
Szacuje się, że 30% ludności otrzymuje międzynarodowe przekazy pieniężne od Wenezuelczyków przebywających za granicą. Kwota przekazu
waha się od 30 do 50 dolarów, ale
Covid-19 ograniczył możliwości takiego wsparcia.
— W obliczu pandemii sytuacja jest tym
trudniejsza, że już wcześniej w szpitalach brakowało personelu i leków, a powtarzające się przerwy w dostawach
prądu trwają nawet 15 godzin na dobę,
co sprawia, że istniejąca aparatura nie
może ratować ludzkiego życia. Nawet
trzymanie żywności w chłodniach jest
praktycznie niemożliwe — przekazuje
Maria Szajny, reprezentująca Polską
Misję Medyczną.
 ięcej o naszych
W
działaniach na rzecz
Wenezuelczyków na
stronie: caritas.pl/
wenezuela
Opracowanie Centrum Medialne
Caritas Polska
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rescEU. Europejskie siły reagowania kryzysowego,
na które możesz liczyć.
Kiedy pożar staje się zbyt wielki, by dotknięty nim kraj mógł z nim samodzielnie walczyć,
Unia Europejska wyciąga pomocną dłoń i łączy z tym krajem swoje siły. Chronimy wspólnie.
Dowiedz się więcej na ec.europa.eu/echo/
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Pomoc po obu stronach granicy
Po obu stronach
kolumbijsko-wenezuelskiej granicy
kiedyś kwitł handel. Z powodu
epidemii nie zobaczymy już tam
lokalnych sprzedawców, ale nadal
są ludzie szukający pomocy.
Niesie ją Caritas.
Otoczona złożami ropy naftowej
Wenezuela to kraj, który kiedyś należał do czołówki najlepiej rozwijających się krajów Ameryki Południowej. Wielki boom naftowy sprawił,
że z małego państwa z gospodarką
opartą na rolnictwie stała się w latach 50. XX wieku jednym z najbogatszych i najnowocześniejszych
państw Ameryki Łacińskiej. Jednak
to już przeszłość; dziś mniej więcej
82% Wenezuelczyków żyje poniżej
progu ubóstwa.
O Wenezueli, w której, jak się bardzo
postarasz, to za 2 USD kupisz olej,
mało się jednak mówi. Na pierwszy
rzut oka w takiej cenie oleju nie
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ma przecież nic niezwykłego, więc
w zasadzie o czym tu mówić? Ale
mówić warto, bo jest to kraj osobliwości i kontrastów. Przy tym dobrze
strzeże swoich tajemnic. Od 2007 r.
oficjalnych statystyk, które by przedstawiały rzeczywistą sytuację na
takich polach, jak dostęp do służby
zdrowia, żywności, edukacji i wielu
innych, w zasadzie nie znajdziemy.
Brak danych sprawia, że problemów
nie ma, przynajmniej na papierze. Pozostają zatem informacje i wrażenia,
które sami zdobędziemy, i historie
ludzi, które usłyszymy.

Szczyt indeksu nędzy

a naród cieszył się najwyższym poziomem życia w Ameryce Łacińskiej.
Głównymi partnerami handlowymi
Wenezueli przez lata pozostawały
Stany Zjednoczone i kraje Ameryki
Łacińskiej. Podczas załamania się cen
ropy naftowej w latach 80. gospodarka zaczęła się kurczyć, waluta
zaczęła ulegać stopniowej dewaluacji. W 1996 r. inflacja przekroczyła…
100% (źródło IMF 2016).

eli wyniosła 929,790%. Dokładna
jej skala nie jest znana, gdyż różne
źródła podają diametralnie różne
dane, ale można powiedzieć, że najniższy wskaźnik w 2018 r., podany
przez Centralny Bank Wenezueli
(następnie poprawiony), wynoszący 130,060% i tak stawiał kraj na
pozycji lidera, jeśli chodzi o rozmiar
kryzysu, pozostawiając Zimbabwe,
Sudan i Argentynę daleko w tyle.

Od lat 20. XX w. Wenezuela była
państwem rentierskim, oferującym
ropę jako główny produkt na eksport. Od lat 50. do wczesnych lat 80.
gospodarka w tym kraju rozwijała się
stale, przyciągając wielu imigrantów,

W 2015 r. Wenezuela ponownie znalazła się na szczycie indeksu nędzy
prowadzonego przez Bank Światowy
z inflacją rzędu 70,6%. Potem było
już tylko gorzej. Według szacunków
IMF w 2018 r. inflacja w Wenezu-

Jeszcze w listopadzie 2017 r. Wenezuela ogłosiła niespłacalność długu
zagranicznego w wysokości 140 mld
dolarów (tj. 14 razy więcej aniżeli wynosiły rezerwy złoto-walutowe kraju). Ponad połowa mieszkańców nie
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miała stałej pracy. Sytuacja w kraju
była na tyle poważna, że Stany Zjednoczone zaczęły poluźniać stosunki
z Wenezuelą nakładając na kraj kolejne sankcje. Te ostatnie, z 2019 r.,
polegały na całkowitym zamrożeniu
aktywów rządu Nicolasa Maduro.
To wszystko odbijało się na najbiedniejszych mieszkańcach Wenezueli.
Na półkach zaczęło brakować żywności. Wprowadzono reglamentację
podstawowych produktów spożywczych, wody i elektryczności. Nie
tylko w domach, szkołach i sklepach,
ale też w szpitalach zaczęło brakować jedzenia, prądu i wody. Kryzys
społeczno-gospodarczy i polityczny

w kraju doprowadził do masowych
protestów, których uczestnicy żądali
m.in. umożliwienia świadczenia pomocy żywnościowej przez międzynarodowe organizacje pomocowe.

Krajobraz niedostatku
Jedziemy przez centrum miasta Guarenas, na co drugiej ścianie widzimy
uśmiechające się do nas podobizny
Chaveza (prezydent Wenezueli w latach 1999-2013) i Maduro. Z każdej
strony zaskakują nas piętrzące się
budynki, wymagające natychmiastowego remontu. Droga jest jak
czkawka, miejscami wyrasta z niej
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trawa i wyłaniają się ubytki niczym
kratery. Gdy udaje się nam dojechać
do handlowej części miasta, ruch pojazdu spowalniają tłumy stojących
w kolejkach ludzi i przydrożni handlarze oferujący deficytowe towary
po cenach do negocjacji.
Wchodzimy do prywatnego supermarketu. Przeważają puste półki,
na kilku zapełnionych znajdujemy
jedynie podstawowe produkty:
chleb 299 760 Bs (3,99 USD), mleko
w proszku 140 000 Bs (1,86 USD),
fasola 95 000 Bs (1,26 USD), mąka
kukurydziana 94 900 Bs (1,26 USD).
Można więc powiedzieć, że sklep nie
jest pusty, ale problem w tym, że
niewielu mieszkańców stać na zakup
produktów.
W Wenezueli istnieją trzy rodzaje
rynków, na których ludzie mogą

36

>>

zaopatrywać się w jedzenie. Pierwszy to
sklepy państwowe, które oferują żywność po
bardziej przystępnych
cenach subsydiowanych, ale zakupy w nich
przypominają polowanie. Klienci mogą kupować jedzenie tylko
w określonym dniu tygodnia i często muszą stać w kolejkach godzinami – bez gwarancji, że dostaną
upragniony produkt. Jeśli jednak
mają szczęście, po ośmiu godzinach
stania w kolejce kupią np. mleko
w proszku.
Alternatywą dla sklepów państwowych są prywatne supermarkety,
które sprzedają produkty w o wiele
wyższych cenach i także nie mają
wiele do zaoferowania.

Ostatnią możliwością, zrodzoną ze
zbiorowej potrzeby pokonywania
braków, jest kupowanie produktów
na czarnym rynku. Ta opcja jest
jednak mało zachęcająca, bo cena
danego towaru może być nawet 15
razy wyższa niż w państwowym czy
prywatnym sklepie.
Ani państwowa subsydiacja, ani drugoobiegowa wymiana towarów nie
rozwiązują problemów mieszkańców
Wenezueli. Dlaczego? Bo przeciętnie

Caritas
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obywatel tego kraju zarabia od 20 do
23 USD miesięcznie, a w skrajnych
przypadkach miesięczne wynagrodzenie kształtuje się na poziomie 2-5
USD (2 USD to obecnie minimalna
rządowa płaca). To sprawia, że ceny
żywności są dla wielu zaporowe.
Opakowanie makaronu na czarnym
rynku może osiągnąć wartość nawet
300 USD. To rodzi poczucie bezsilności, ludzie często porzucają pracę
i szukają szczęścia poza granicami
kraju. Są zmęczeni i mają poczucie,
że znaleźli się w sytuacji bez wyjścia.

Zapas na dwa tygodnie
W tej rzeczywistości pomoc niesiona przez Caritas Polska w postaci
programów żywnościowych jest
nie tylko wsparciem, ale i promykiem nadziei na lepszą przyszłość.
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Razem z lokalnymi partnerami prowadzi dystrybucję żywności w rejonach, w których jej najbardziej
brakuje. Dystrybucja odbywa się
m.in. w Guarenas, Caracas i po obu
stronach kolumbijsko-wenezuelskiej
granicy, gdzie kiedyś kwitł pokątny
handel. To właśnie tam, w Táchirze
i jej siostrzanym regionie Norte de
Sentander, szuka pomocy najwięcej
Wenezuelczyków. Obecnie jednak
epidemia koronawirusa sprawia, że
na granicy nie zobaczymy już lokalnych sprzedawców. Cały zresztą rynek żywności odczuwa coraz
większe niedobory.
Najbardziej cierpią ci mniej „obrotni”,
bardziej bezbronni, w tym samotne
matki, dzieci i ludzie starsi, którzy
ani wtedy, ani tym bardziej teraz
nie mogą samodzielnie zaopatrzyć
się w żywność. To oni trafiają do
wspieranych przez Caritas jadłodajni lub otrzymują paczki z jedzeniem. Żyją najczęściej na ulicach,
w nieformalnych obozach po stronie kolumbijskiej, w wenezuelskich
wielkopłytowych gigantach albo
w przyklejonych do zbocz barrios
– dzielnic biedy (w języku kastylijskim „barrio” to „dzielnica”). W tych
ostatnich domy są najczęściej niskie
i stare. Brakuje prądu i wody.
W każdej dystrybuowanej paczce
mieści się zapas żywności na minimum dwa tygodnie. Można ją

otrzymać, gdy jest się w wyjątkowo
trudnej sytuacji, ale o to nie trudno. Tysiące ludzi nie mają żadnego
źródła utrzymania i dla nich jest to
konkretna pomoc. Skala potrzeb
jest ogromna. Świadczy o tym chociażby liczba osób, które obsługuje
największa wspierana przez Caritas
Polska i jej partnerów jadłodajnia.
W tym położonym w przygranicznym pasie miejscu liczba wydawanych dziennie posiłków jeszcze
w marcu wynosiła ponad 4 tysiące.
Obecnie w dobie pandemii sytuacja
jest o wiele trudniejsza, wymaga
więcej planowania, reorganizacji
i pokonywania barier, szczególnie że
jadłodajnie nie mogą funkcjonować
na tych samych zasadach, co wcześniej. Dzięki temu, że w pomoc jest
jednak zaangażowanych tak wielu partnerów, Caritas może dalej
ją nieść kontynuując dystrybucję
żywności bezpośrednio do miejsc
zamieszkanych przez tych, którzy
jej najbardziej potrzebują.
Tekst i zdjęcia Anna Pilaszek

W tej wyjątkowej sytuacji solidarność międzyludzka jest ważna,
jak nigdy dotąd. To właśnie dzięki
wielkiemu zaangażowaniu naszych
darczyńców możemy kontynuować
działania. Pomóżcie nam nieść nadzieję wspierając programy dożywiania Caritas Polska w Kolumbii
i Wenezueli.

Wpłat można dokonywać:
 a konto 77 1160 2202
n
0000 0000 3436 4384
z tytułem WENEZUELA
 ysyłając SMS o treści
w
WENEZUELA
pod nr 72052
(koszt: 2,46 zł z VAT)
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Zostawić swój wygodny świat
Niekiedy zarzuca się młodym,
że poświęcają cały swój czas
rozrywkom i spełnianiu swoich
zachcianek. Wbrew tym opiniom
chcemy przytoczyć przykład
tysięcy wolontariuszy, którzy
angażują się w pomoc w czasie
epidemii w kraju, a także tych,
którzy do niedawna działali
na rzecz potrzebujących za
granicą. Do takich należą Paulina
Jankowska oraz Joanna Babicz,
które wyruszyły do dalekiej
Zambii wspierać Misjonarki
Świętej Rodziny pracujące
w Domu Opatrzności Bożej.
Do wolontariatu przekonały je świadectwa innych. Joanna Babicz z Radzynia Podlaskiego o misjach usłyszała czasie rekolekcji i chciała powiedzieć Bogu „tak”. Paulinę poruszyło
osobiste spotkanie z s. Judytą Bożek
w Białymstoku. Siostra od ponad 40
lat służy w Zambii, słowem i przykładem świadcząc o swojej wierze
w Jezusa Chrystusa. Wraz z siostrami
ze zgromadzenia stworzyła w Lusace
dom, w którym odrzuceni i samotni
zyskali nową rodzinę.
Joanna i Paulina wyjechały na roczny
wolontariat w lipcu 2019 roku. Pomagały siostrom w wydawaniu śnia-
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Joanna i Paulina, które do Zambii przyjechały
na roczny wolontariat, pomagały siostrom
misjonarkom w codziennej pracy

dań i leków bezdomnym seniorom,
zmieniały im opatrunki, organizowały wieczory kulturalne, na których
oglądały wspólnie z podopiecznymi
filmy i śpiewały ulubione piosenki.
Zajmowały się osobami niepełnosprawnymi, które przewoziły wózkami do kolejnych miejsc w ośrodku.
Wspólnie ruszały z siostrami na zakupy, pomagały sprzątać i prowadziły sklepik, w którym za grosze
sprzedawane są używane ubrania,
a zebrane fundusze przeznaczane są
na zakup żywności i leków.
Młode wolontariuszki podkreślają,
że wszystko było dla nich nowym

Caritas

Studnia wybudowana
dzięki staraniom
sióstr i wsparciu
Caritas Polska jest
dla Zambijczyków
prawdziwym
błogosławieństwem
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doświadczeniem, wyrwaniem z rzeczywistości, w której dojrzewały.
Poznały nowych ludzi, ich sposób
bycia i kulturę, dowiedziały się,
jak odnaleźć się w trudnej sytuacji
i gdzie szukać sił. Paulina odkryła, że
można cieszyć się z prostych rzeczy:
„Największa radość? Chyba uśmiech.
Czasem nie trzeba słów. Kiedy ktoś
się tak uśmiechnie, to wiesz, że to,
co robisz, jest jednak potrzebne.
Wolontariat jest dla mnie odejściem
od codzienności, nikt mi nie płaci
za moją pracę, ale wtedy właśnie
sprawdzam, na czym mi naprawdę
zależy. Czy oczekuję wynagrodzenia,
czy jednak chcę coś zrobić rzeczywiście bezinteresownie”.
Joanna podkreślała, że aklimatyzowała się bardzo szybko, że łatwo się
odnalazła w nowym środowisku.
Z pewnością pomogła jej w tym
otwarta postawa sióstr, szczegól-

nie s. Kajetany Małkowskiej, która
otoczyła wolontariuszki z Polski
swoją opieką. Sprzyjała temu również powszechna znajomość języka
angielskiego oraz fakt, że Zambia
jest krajem ludzi otwartych, bardzo
bezpośrednich i szybko nawiązujących kontakt. „Co jest najcenniejsze w mojej pracy? Drugi człowiek.
Przyjechałam, by posługiwać temu
biednemu, schorowanemu, starszemu. Po prostu ludziom w potrzebie.
Odwdzięczyli mi się w piękny sposób – swoją szczerą, niewymuszoną
życzliwością, otwartością względem
mnie. Bez wiary nie ma tu posługi,
bez wiary w Boga trudno jest mierzyć się z przeciwnościami, ze zdarzającym się odrzuceniem. Czasem
bywa tak ciężko, że trzeba sobie dodać otuchy słowami Jezusa. Trzeba
mieć świadomość, że to On mnie
posłał, więc skoro posyła, to również
się tobą zajmie, zaopiekuje, doda sił.

W czasie pobytu
w Zambii Paulina
odkryła, że można
cieszyć się z prostych
rzeczy

Siostra Kajetana
zawsze znajdzie chwilę,
by porozmawiać
z mieszkańcami Domu
Opatrzności Bożej

Joanna szybko
zaaklimatyzowała
się w Zambii, ale
wie, że bez głębokiej
wiary nie mogłaby
posługiwać i mierzyć
się z przeciwnościami
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Spotkanie w Domu
Opatrzności Bożej
z delegacją
Caritas Polska

Mieszkańcy Domu
Opatrzności Bożej
podczas posiłku

Słowa Jezusa płynące z Pisma Świętego były moim wzmocnieniem, bez
niego nie dałabym rady tutaj działać!
Nie da się, po prostu” – wspomina
Joanna.
Owoce pracy Joanny i Pauliny są
liczne, trudno je wymienić, a jeszcze
trudniej opisać, ale jedno ze zdarzeń
jest szczególnie wymowne. Podczas
pracy w ogrodzie młode wolontariuszki z Polski zauważyły, że grota
z figurką Maryi wymaga gruntownego remontu. Wyrwały chwasty,
odmalowały wszystkie elementy
wraz z figurką, nadając nowego blasku obliczu Maryi. Efekt ich pracy był
wspaniały – przez cały październik
dzieci przychodziły i modliły się na różańcu przed odnowioną piękną grotą.
Główne ośrodki, w których pracują
Misjonarki Świętej Rodziny, znajdują
się w Kabwe, Kapiri Mposhi oraz stolicy Lusaka. Siostry prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe i średnie,
szkoły gospodarstwa domowego dla
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dziewcząt i kobiet, Dom Opatrzności
Bożej dla ludzi starszych i opuszczonych, zakłady krawieckie. Opiekują
się sierotami i prowadzą dożywianie
ubogich rodzin, chciałyby również
otworzyć nowy ośrodek fizjoterapii,
na który zbierają środki.* Działają
w biednych dzielnicach miast, głosząc Ewangelię świadectwem własnego życia, modlitwą, ofiarą i pracą
na rzecz najuboższych.
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Każdy może wesprzeć działania
Caritas w Afryce.
 płat należy dokonywać
W
na konto: Bank Millennium
S.A. PL 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
z dopiskiem AFRYKA
*Więcej na ten temat pisaliśmy
w kwartalniku „Caritas” nr 1/2020,
w artykule „Dom zawierzony Opatrzności
Bożej”. Wydanie dostępne w wersji
drukowanej oraz na stronie caritas.pl

Caritas

numer 2 – czerwiec 2020

43

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

>>

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

W Polsce znaleźli dom

Hanna: zapamiętałam
ulewę i strzały

Hanna pamięta, że uciekając całą noc spędzili w lesie.
Zapamiętała ulewę i strzały. Zura i jej mąż stracili pracę,
a o nowej nie mieli co marzyć w zrujnowanym kraju.
Obie kobiety znalazły w Polsce dom i nowych, polskich
przyjaciół.

Hanna mieszkała w Słowiańsku na
Ukrainie, w obwodzie donieckim.
Tam zostawiła swój sklep, dwa domy
i auto. Śmieje się, że w ojczyźnie
przez lata wypracowała emeryturę wartą 200 złotych. Uciekła do
Polski z powodu wojny, która dotknęła wschodnią Ukrainę. Wyjechała w 2015 roku, kiedy zaczęło
być bardzo niebezpiecznie i kiedy
lęk przed wojną był już bardzo duży.
Hanna doświadczyła strzelaniny tuż
obok jej domu. Pewnego dnia otrzymała informację, że jest możliwość
wydostania się z tego rejonu. Wraz
z jeszcze jedną rodziną udało się
się usługami kosmetycznymi i douciec. Przez 10 dni mieszkała wraz
rabiała szyciem. Ostatecznie jedze znajomymi w lesie – w namiocie
nak w 2016 roku przybyła do Polski,
i samochodzie. Wyczekiwali momendokąd wcześniej przyjechał jej syn
tu, gdy ustaną działania wojenne.
– Illa – obecnie student dietetyki na
Najbardziej zapamiętała ostatnią
poznańskiej uczelni. Pytana czy nie
żałuje dóbr materialnych, które ponoc, ulewę i strzały, które ustały dozostawiła w swoim kraju,
piero niedługo przed północą. Wczesnym rankiem
uśmiecha
się i odpowiada,
HANNA ŚWIETzaskoczyła ją cisza. Mogli
że
nie,
bo
najważniejszy
NIE GOTUJE
wydostać się z niebezjest
spokój
i bezpieczeńI POPULARYZUJE
piecznego rejonu dzięki
stwo.
„Tam
nie było norWŚRÓD POLSKICH ZNAJOutworzonemu korytarzomalności i spokoju, który
MYCH UKRAIŃwi. Najpierw wyjechała do
jest w Polsce” – dodaje
SKĄ KUCHNIĘ.
Kijowa, gdzie zajmowała
pani Hania. W jej miejscu
ZNAJOMYM
zamieszkania na Ukrainie
NAJBARDZIEJ
wieczorem strach wyjść
PRZYPADŁY DO
na ulicę, a i w ciągu dnia
GUSTU SMAŻONE
trzeba zamykać dom, bo
BAKŁAŻANY.
grasują złodzieje.

Polska to kraj, w którym swoje miejsce do życia znajduje liczna grupa
cudzoziemców. Coraz częściej zdarza się, że w miejscach publicznych
słyszymy osoby rozmawiające w obcym języku i sąsiadujemy z przedstawicielami różnych narodowości
i kultur. Polska stała się atrakcyjnym
miejscem do pracy, studiów i życia
dla osób pochodzących z różnych
zakątków świata. Najczęstszymi
powodami wyjazdu z ojczyzny są
oczywiście względy ekonomiczne
i właśnie migranci zarobkowi są
w Polsce grupą najliczniejszą. Zdarza się jednak również, że powody
wyjazdu wynikają z grożącego w ojczyźnie niebezpieczeństwa, jak np.
tocząca się tam wojna. Wszyscy,

jako społeczeństwo przyjmujące,
mamy wpływ na to, jak nasi przybysze będą czuli się w Polsce i czy
tu odnajdą swój dom. Znaczną rolę
odgrywają tu oczywiście instytucje
publiczne i polityka państwa w stosunku do cudzoziemców. Każdy
z nas jednak w swoim środowisku
ma możliwość stworzenia przyjaznej
atmosfery i otwarcia na przybyszów
z innych krajów czy kręgów kulturowych.
Caritas Polska od lat realizuje działania pomocowe dedykowane migrantom i uchodźcom. W ramach
czterech projektów finansowanych
z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji prowadzone są Centra Pomocy

Migrantom w Warszawie, Olsztynie,
Kaliszu i Szczecinie. Centra ofertują
na co dzień wielowymiarową pomoc
dla cudzoziemców. Jednak poza
bezpośrednią pomocą dla migrantów realizowane projekty zakładają
również edukację społeczeństwa
przyjmującego. Są to szkolenia dla
pracowników urzędów dotyczące
aspektów pracy z cudzoziemcami oraz warsztaty dla nauczycieli
i pedagogów pracujących z dziećmi
cudzoziemskimi. Są także – opracowane i dystrybuowane wśród
instytucji i organizacji, które mają
kontakt z migrantami – podręczniki
przybliżające praktyczne aspekty
integracji cudzoziemców.
Zapraszamy do zapoznania się z historiami migrantów, które zostały
spisane w ramach cyklu reportaży
pod hasłem „Bliskie i dalekie podróże”*. Mamy nadzieję, że losy przedstawionych osób pozwolą na lepsze
zrozumienie sytuacji cudzoziemców
w Polsce.

W Polsce Hania skończyła kurs opiekunki medycznej i zajmuje się osobami starszymi. Obecnie opiekuje
się starszą osobą w ramach projektu
Caritas. Jednak wciąż uczy się czegoś
nowego. Wielką radością był dla niej
zakup specjalnej maszyny do szycia – overlocka. Posiadanie takiego
wielofunkcyjnego sprzętu do szycia
było jej marzeniem. Potrafi uszyć niemal wszystko, a szczególnie damskie
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MARZENIEM HANNY BYŁ
ZAKUP MASZYNY OVERLOCK,
NA KTÓREJ POTRAFI USZYĆ
NIEMAL WSZYSTKO.

stroje – wyczaruje sukienkę, płaszcz
i inne części garderoby. Hanna ma
wiele talentów, potrafi pięknie pomalować paznokcie i dobrze gotuje.
Popularyzuje wśród polskich znajomych ukraińską kuchnię. Często
jest proszona o przygotowanie jej
narodowych potraw. Mówi, że Polakom smakują najbardziej jej smażone
bakłażany, które kryją wewnątrz jogurtowy sos czosnkowy i pomidory.
Wśród Polaków czuje się bardzo
dobrze, ma tu wielu przyjaciół, być
może za sprawą niezwykłej otwartości i uśmiechu, który nieustannie
gości na twarzy Hani. Czy tęskni za
Ukrainą? Odpowiada, że jedynie za
pogodą, która w jej mieście, Słowiańsku, była bardziej słoneczna, rzadziej
padał deszcz. W Polsce jest już zakotwiczona, a to za sprawą polskich
znajomych, którzy potrafią pomagać
także wtedy, gdy pojawiają się problemy zdrowotne. Pytana o marzenia
odpowiada, że chce normalności, stabilizacji i spokoju, bo dobrych ludzi
wokół siebie już ma.
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Zura: w Czeczenii był
pośpiech i lęk
Zura pochodzi z Czeczenii. Urodziła się i wychowała w Groznem.
Ukończyła tam studia inżynierskie
w dziedzinie technologii żywienia
i browarnictwa. W zawodzie nie zdążyła popracować, bo w doświadczonym wojną kraju z powodu zniszczeń
nie było dla niej pracy. Do Polski
przyjechała w lipcu 2006 roku wraz
z mężem. Wtedy w jej kraju trwała
wojna. Powracała myśl, by wrócić do
Czeczenii, ale ostatecznie wspólnie
z mężem postanowili, że dla dobra
dzieci zostaną w Polsce.
W nowym kraju zaskoczył ją porządek i czystość oraz inny tryb życia
– pełen spokoju i systematyczności.
„Tego w Czeczenii nie było, tam był
pośpiech i lęk” – mówi Zura. Początki
w Polsce nie były łatwe. Nie znała
języka, były trudności z formalnościami dotyczącymi karty pobytu,
brakowało pieniędzy. Zamieszkała
w ośrodku dla uchodźców w Łukowie. Ciężko było znaleźć mieszkanie,

ZURA SZYBKO NAUCZYŁA SIĘ MÓWIĆ PŁYNNIE PO POLSKU I UWAŻA, ŻE W OBCYM KRAJU NAJWAŻNIEJSZE JEST TO, BY INTEGROWAĆ
SIĘ Z JEGO MIESZKAŃCAMI.
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Guilene: trzeba
czekać…

ludzie wtedy bali się wynajmować
obcokrajowcom. „Nie było pracy,
mąż wcześnie rano jechał do Warszawy na giełdę w poszukiwaniu
zatrudnienia, trzeba było
pożyczać pieniądze” – doZURA PRACUdaje Zura. W tej trudnej
JE W CARITAS
sytuacji pomogła ciocia
JAKO DORADCA
mieszkająca w Łomży.
KULTUROWY.

ści języka polskiego Zura
ZAJMUJE SIĘ
POMOCĄ CUzostała w Caritas doradDzięki zdolnościom języDZOZIEMCOM
kowym Zura szybko nacą kulturowym. Zajmuje
I UCHODŹCOM,
uczyła się mówić płynnie
się pomocą cudzoziemKTÓRZY PRZYpo polsku. Według niej
com i uchodźcom, którzy
JEŻDŻAJĄ DO
w obcym kraju najważprzyjeżdżają do Polski,
POLSKI.
niejsze jest to, by intedzieli się z nimi własnym
grować się z jego mieszdoświadczeniem, pomaga
kańcami, nie zamykać
odnaleźć się w nowej rzesię w grupie swojego narodu i być
czywistości. Zura jest muzułmanką,
ale nie przeszkadza jej to pracować
otwartym na kontakty. Jacy są Polacy? Trochę boją się obcokrajowców,
w katolickiej organizacji. Z działalale gdy przekonają się do kogoś, są
nością organizacji zapoznała się
bardzo pomocni i otwarci. „Mówią
jeszcze w Czeczenii i dobrze zapao sobie, że są nietolerancyjni, ale to
miętała logo Caritas, która niosła
nieprawda” – uważa Zura. Dodaje,
pomoc w czasie wojny. „Bóg jest
jeden, każdy wierzy po swojemu.
że Polacy są zbyt krytyczni wobec
siebie, ale z doświadczenia wie, że
A i tak wszyscy jesteśmy tu na ziemi tylko przez pewien czas” – mówi
mimo, iż nie są zbyt bogaci, zawsze
można na nich liczyć. Wielokrotnie
Zura i cieszy się, że spotyka w Polsce
tego doświadczyła.
dobrych ludzi.
Dzięki swojej otwartości, zdolnościom organizacyjnym oraz znajomo-
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Guilene przyjechała do Szczecina
z Republiki Konga w 2017 roku wraz
z polskim narzeczonym. W swoim
kraju pracowała w hotelu. W Polsce na razie czeka na pozwolenie na
pracę. Procedury legalizacji pracy
dla Afrykańczyków trwają bardzo
długo. Guilene czeka także na ślub,
a nie jest łatwo zawrzeć w Polsce
związek małżeński z obywatelem
afrykańskiego kraju. Procedury nie
dość, że są długotrwałe, to dodatkowo są bardzo kosztowne.
Na razie Guilene powoli uczy się języka polskiego, choć nie jest to proste dla kogoś, kto włada językiem
francuskim. Brała udział w kursie
języka polskiego organizowanym
w ramach projektu, teraz stara się
po prostu rozmawiać z Polkami, by
doskonalić język i ogląda filmy z napisami. Czy bała się przybyć do Polski?
Raczej nie, jedynym problemem był
kosztowny lot samolotem. Codzien-

nie kontaktuje się ze swoją rodziną
za pośrednictwem Internetu. Pytana
o to, co ją zdziwiło w Polsce, odpowiada ze śmiechem: „to że wszyscy
są biali i że w ogóle nie ma ciemnoskórych osób”. „No i jest bardzo zimno” – dodaje. Ale mimo chłodu nie
nosi skarpetek i wybiera raczej lekkie
stroje. Jak ją przyjęli Polacy? Dobrze,
wielu z zaciekawieniem przygląda się
jej, a imię wymawiają bardzo różnie.
Nierzadko w kolejnych dokumentach
pobytowych urzędnicy zmieniają jej
państwo pochodzenia lub niepoprawnie piszą nazwisko.
Guilene kocha życie i modę. Czasem
nosi w Polsce typowe afrykańskie
nakrycia głowy czy popularne w jej
kraju peruki. Z chęcią pozuje do zdjęć
i zmienia stroje, wybiera różne stylizacje. W wolnych chwilach robi na
szydełku ubranka dla niemowlaków,
takie dzieła zrobione własnymi rękoma wysyła przyjaciółkom mieszkającym między innymi we Francji.
To czapki, szaliki czy sweterki. Nie-

BY DOSKONALIĆ JĘZYK
GUILENE STARA SIĘ
ROZMAWIAĆ Z POLKAMI
I OGLĄDA FILMY Z NAPISAMI.

Dziś Zura ma w Polsce wielu przyjaciół. Jej najlepszą przyjaciółką
jest Jola, która od razu była bardzo
otwarta wobec niej i zawsze można
było na nią liczyć. Co jest najważniejsze w życiu mieszkającej w Szczecinie Czeczenki? Oczywiście rodzina.
Jest mamą sporej gromadki – ma
dwie córki i dwóch synów. To Sofija, Muhamed, Maxelina i Ahmed.
Troje chodzi do polskiej szkoły, najmłodszy jest w przedszkolu, wszyscy
dobrze mówią po polsku. Dwójka
trenuje judo i ma spore osiągnięcia
w tej dziedzinie. Mama systematycznie zawozi ich na treningi i kibicuje
w czasie zawodów. Jakie są marzenia
Zury? Aby jej pociechy zdobyły złote medale w polskiej reprezentacji
w judo.

Caritas
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CZASAMI
GUILENE NOSI
W POLSCE
TYPOWE
AFRYKAŃSKIE
NAKRYCIA
GŁOWY.

zwykłą radość sprawia jej gotowanie. Jej
przystawki jajka-mikołaje to prawdziwe dzieła sztuki. Dopracowany
jest każdy szczegół. Uwielbia też piec
ciasta i torty, których dekoracyjność
zaskakuje. Guilene gotuje także potrawy popularne w Kongo. Niestety
nie wszystkie składniki można kupić
w Polsce. Na przykład zupełnie nie do
zdobycia są liście manioku oraz niektóre przyprawy. Nierzadko dekoruje
własnoręcznie przygotowane dania
czerwono-żółto-zieloną flagą Kongo.
 ięcej na stronie:
W
migranci-uchodzcyszczecin.caritas.pl/
fotoreportaze/
* Reportaże zrealizowano w ramach projektu
„Kompleksowy system wsparcia w zakresie
adaptacji i integracji ze społeczeństwem obywateli
państw trzecich przebywających na terenie
województwa zachodniopomorskiego”, który
jest współfinansowany z Programu Krajowego
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu
państwa. Projekt realizowany jest przez Wojewodę
Zachodniopomorskiego – lidera projektu – oraz
Caritas Polska – partnera projektu.
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Rodzina Rodzinie
nigdy nie była tak potrzebna
Epidemia zmieniła życie
ludzi na całym świecie,
ale największym cieniem
kładzie się na przyszłości
krajów targanych
konfliktami, takich jak Syria
i Strefa Gazy. Z pomocą
przychodzi im program
Rodzina Rodzinie.
Jak donoszą lokalni partnerzy, sytuacja w Syrii jest bardzo napięta
i nie zapowiada się na jej rychłą
poprawę. Ludziom towarzyszy niepewność. Pozamykane są sklepy,
lokale usługowe oraz kościoły. Nikt
nie myślał o wspólnym uroczystym
celebrowaniu najważniejszych świąt
chrześcijańskich – Wielkanocy. Syria
zamknęła granice z krajami ościennymi – 8 marca z Irakiem i Jordanią,
a 15 marca z Libanem. Co więcej,
odwołano zajęcia w szkołach i ograniczono możliwość poruszania się
w miejscach publicznych.
Według danych z OCHA 46% placówek medycznych w Syrii jest częściowo lub całkowicie zniszczonych.
W związku z tym bardzo realne jest,
iż w przypadku znacznego wzrostu
zachorowań odsetek umieralności
będzie o wiele wyższy niż w innych
krajach. Dużym problemem jest też
niedostateczne wyposażenie szpitali
– brakuje łóżek i respiratorów, nawet
w sprawnie funkcjonujących placówkach. Ponadto na obszarze całej Syrii
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są tylko dwa laboratoria, gdzie można przeprowadzić testy na obecność
koronawirusa. Oba zlokalizowane są
w Damaszku, który oddalony jest
o kilka godzin drogi od Aleppo.
Wyzwania pojawiły się także przed
koordynatorami programu Rodzina
Rodzinie, szczególnie że dużą grupę beneficjentów stanowią rodziny,
w których są osoby starsze, najbardziej bezbronne wobec wirusa. Razem
z lokalnymi partnerami i wolontariuszami z tamtejszych parafii Caritas
Polska podjęła działania mające na
celu zmianę systemu dystrybucji żywności i artykułów pierwszej potrzeby.
Dotychczas dystrybucja gromadziła
wielu beneficjentów i wolontariuszy
w jednym miejscu, na małej przestrzeni. Obecnie w pomoc zaangażowani
są wolontariusze i harcerze, którzy
dostarczają paczki osobom starszym
do domów, a także robią im zakupy.
Ponadto dystrybucja została rozciągnięta w czasie tak, aby beneficjenci
nie pojawiali się w jednym miejscu
w tym samym czasie. Bezpieczeństwo podnoszą też środki do dezynfekcji rąk, których beneficjenci
używają przed wejściem do miejsca
dystrybucji oraz przed podpisaniem
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HISTORIA RODZINY BITAR

Wspomnienia
pogrzebane w gruzach

listy. Wolontariusze, którzy pracują
w miejscach dystrybucji, dodatkowo
używają maseczek i rękawiczek.
Od niedawna program Rodzina Rodzinie obejmuje także Strefę Gazy,
gdzie Caritas Polska opiekuje się setką rodzin. Od kilkunastu lat Gaza
objęta jest obostrzeniami co do przepływu osób i dóbr, które prowadzą
do ubożenia społeczeństwa, ale to
dzięki tym ograniczeniom epidemia
do tej pory nie rozprzestrzeniła się.
Osoby wjeżdżające są poddawane
kwarantannie. Mieszkańcy zdają sobie jednak sprawę, jak niewydolny
jest system opieki zdrowotnej – na
1000 mieszkańców przypada 1,3
łóżka szpitalnego (dane z roku 2017,
źródło: cia.gov). Dla porównania
w Polsce w 2013 roku było 6,5 łóżka
szpitalnego na 1000 mieszkańców.
Jeszcze nigdy funkcjonowanie programu Rodzina Rodzinie, nie było tak
ważne, dlatego wierzymy w życzliwość i dobre serce tych, którzy
mogą podzielić się dobrem z innymi. Wierzymy, że wytrwałość w tej
konkretnej pomocy dla rodzin z Syrii
i Strefy Gazy nie dopuści do sytuacji,
w której będziemy musieli odmówić
rodzinie pomocy.

To był poniedziałek. Hanan pamięta
dokładnie każdy szczegół tego dnia.
Życie rodziny Bitar miało zmienić się
o 180 stopni. Hanan, jej mąż Bshara oraz dwóch nastoletnich synów
– George i Hanne – spędzili poranek
jak co dzień przygotowując się do
wyjścia z domu. Hanan pracowała
w domu opieki dla seniorów. Jej mąż
oraz syn George udali się do pracy
w lokalnym oddziale ochrony cywilnej. Młodszy Hanne miał wyjść do
szkoły. Nikt nie spodziewał się, że za
kilka godzin zniknie dom, do którego
mieli wrócić.
— Była godzina 11:00 — wspomina
Bshara. — Byłem niedaleko. Usłyszałem odgłos pocisku i zobaczyłem dym
unoszący się mniej więcej w miejscu,
gdzie stoi nasz dom. Oczywiście od
razu pobiegłem w tamtą stronę. Po
drodze spotkałem rozgorączkowanego
sąsiada. Powiedział mi tylko, bym poszedł zobaczyć, co się stało z domem,
ponieważ został trafiony. Ta informacja
sparaliżowała mnie – przecież Hanne
miał niedługo wrócić ze szkoły! Biegłem
do domu ze wszystkich sił tylko po to,
by zobaczyć, że naszego mieszkania na
5 piętrze już po prostu nie ma. Wszystko ponad 3 piętrem zniknęło. Wtedy
usłyszałem okropny krzyk wydobywający się spod gruzów. Ktoś wołał

o pomoc. Byłem przerażony, myślałem,
że to mój syn! Wkrótce na ulicy zjawiła
się grupa mężczyzn gotowa pomóc odszukać człowieka uwięzionego pod gruzami. To był nasz sąsiad. Chwała Bogu,
przeżył. Rozpłakałem się jak dziecko.
— Ja przez cały czas byłam w domu
opieki — mówi Hanan. — Zadzwoniła
do mnie moja siostra mówiąc, bym po
pracy nie wracała do domu, tylko poszła do niej. Od razu wiedziałam, że coś
się stało. Ona wie, że choruję – mam
nadciśnienie, astmę i cukrzycę. Bała
się, że nie wytrzymam tego widoku.
Od razu zaczęłam dzwonić do swoich
synów i męża. Martwiłam się. Droga do
domu wydawała się nie mieć końca…
Hanan miała odkryć, że ich dobytek
– meble, ubrania, rodzinne pamiątki
i cenne wspomnienia są pogrzebane
w gruzach. Rodzina z dnia na dzień
stała się bezdomna. Pomoc uzyskali
w parafii, która udostępniła im małe
mieszkanie z podstawowym wyposażeniem.
— Strata domu była potworna, ale
to właściwie nie była nasza pierwsza
tragedia — mówi Bshara. — W 2012
roku straciłem swój warsztat kowalski.
Miałem go w industrialnej dzielnicy
Bustan al-Basza. Rozkradziono cały

Caritas

numer 2 – czerwiec 2020

mój sprzęt. Od tamtej pory jestem
bezrobotny. Zacząłem mieć problemy
z sercem. Żyjemy w permanentnym
stresie.
— Dzięki pomocy z parafii mogliśmy
odbudować zawalone piętra w naszym
budynku — dodaje Hanan. — Oczywiście nic nie przypomina naszego dawnego domu. Teraz mieszkamy w jednym
pokoju, mamy niepomalowane ściany,
jest wilgotno, klatka schodowa jest
nadal zniszczona. Ale to i tak lepsze
niż nic.
Rodzina patrząc w przeszłość nie
chce skupiać się tylko na tym, co
straciła. — Wspominamy też dobre
czasy. Życie było proste i piękne. Szczególnie przygotowania do Wielkanocy
— mówi Hanan. — Chodziliśmy do kościoła w parafii Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Al-Dżudaja. Niedziela
Palmowa i Niedziela Wielkanocna były
takie piękne… W tym roku nie mamy
jak świętować. Zmagamy się z biedą,
a w dobie zagrożenia epidemią nie możemy nawet pomodlić się w kościele.
Poza tym martwimy się o przyszłość
naszych synów. Dziś George ma 23
lata, a Hanne 21. Są u progu dorosłości,
pełni ambicji, tacy zdolni. Wiemy, że za
granicą mieliby mnóstwo możliwości,
ale przecież Syria to nasz dom!
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HISTORIA RODZINY MASHEK

Co stało się
z naszym domem
Jean ma 72 lata, a jego żona Marine 65 lat. Ich cztery dorosłe córki
założyły już rodziny. trzy spośród
nich mieszkają z rodzinami w Aleppo,
a jedna wiele lat temu osiedliła się
w Jordanii. Marine i Jean Mashek
są małżeństwem od niemal 50 lat,
mimo to ich małżeńska miłość jest
tak silna, jak za dawnych czasów.
Rodzina przez całe życie mieszkała
w zabytkowej części Aleppo, w tradycyjnym arabskim domu, typowym
dla Bliskiego Wschodu. Kilka lat temu
byli zmuszeni go opuścić, by zamieszkać w małym mieszkaniu.
— To było w 2012 roku — wspomina
Marine. — Nigdy tego nie zapomnę.
To była niedziela, kilka dni po święcie
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, 19 sierpnia. O 9 rano usłyszeliśmy hałasy na ulicy. Sąsiedzi mówili, że
to uzbrojone bojówki wkroczyły do naszej dzielnicy. Radzili, by jak najszybciej
uciec. Mój mąż nie chciał opuszczać

naszego domu, z którym związanych
jest tyle pięknych wspomnień. Jednak
nie było innego wyjścia.

do szycia. Dzięki temu małżeństwo
może liczyć na choćby minimalny
zarobek.

Tamtego dnia Marine wraz z grupą
sąsiadów uciekła z dzielnicy nie zabierając żadnych bagaży. Wszyscy
bali się, że wzbudzą podejrzenia wobec uzbrojonych mężczyzn. Następnego dnia uciekający Jean również
musiał po prostu wyjść z domu, by
nie zobaczyć go przez wiele miesięcy.
Bezpieczeństwo wróciło do dzielnicy dopiero po 4 latach. To wtedy
Marine udała się do swojego domu,
by sprawdzić jego stan. Został doszczętnie obrabowany. Wszystkie
narzędzia, meble, a także cenne rodzinne pamiątki skradziono.

— Nigdy przez myśl nam nie przeszło,
by opuścić Syrię. Każdego dnia dziękuję
Bogu za dobroczyńców, którzy udzielają nam pomocy. Modlę się za nich,
proszę o zdrowie dla nich i pomyślność.
Mój mąż po wielu latach pracy nabawił
się problemów ze zdrowiem. Jednak
nadal wspieramy się i mamy nadzieję
na lepszą przyszłość.

— Pęka mi serce na myśl o tym, co stało się z naszym domem, wyjątkowym
miejscem, gdzie spędziliśmy piękne lata
naszego życia. Gdy wydaliśmy córki za
mąż, byliśmy pewni, że doczekamy tam
spokojnej starości.

 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł wpłaty
RODZINA RODZINIE) lub
na stronie caritas.pl/syria

Dziś Marine wynajmuje z mężem
mieszkanie w dzielnicy Al-Midan.
Rodziny ich córek same mają kłopoty
finansowe, stąd starsze małżeństwo
polega także na pomocy z parafii.
Z programu Rodzina Rodzinie otrzymało pomoc m.in. w postaci maszyny
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Tekst Sylwia Hazboun, koordynator
programu Rodzina Rodzinie
Zdjęcia Hope Center

Możesz pomóc takim rodzinom, jak
te. W jaki sposób? To proste:

 ysyłając SMS o treści
w
RODZINA pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 bejmując wsparciem
o
konkretną rodzinę za
pośrednictwem strony
rodzinarodzinie.caritas.pl

Caritas
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Ciągle nas przybywa!
Minęły trzy lata od powstania programu Rodzina Rodzinie,
który zgromadził 20 tysięcy darczyńców i objął pomocą
9000 rodzin. Jego siłą są ludzie dobrej woli – anonimowi
i ci, którzy zdecydowali się być jego orędownikami
w lokalnych społecznościach.
Podczas gdy na Aleppo spadały
bomby, a świat obiegały dramatyczne doniesienia z kraju ogarniętego
wojną, w Caritas Polska zapadła
decyzja o rozpoczęciu wyjątkowego programu Rodzina Rodzinie.
Wkrótce zaczęli do niego dołączać
darczyńcy indywidualni i całe wspólnoty parafialne. W wielu miejscach
Polski i niezależnie od siebie zaczęły powstawać w parafiach oddolne
inicjatywy włączania się w program.
Wszystko za sprawą pojedynczych
osób, które w lokalnych społecznościach podjęły się zadania koordynacji zbiórek. Okazało się jasne, że rolą
Caritas jest udzielenie im wsparcia,
dlatego też 22 lutego w Warszawie
przy ul. Okopowej odbyło się pierwsze spotkanie lokalnych koordynatorów Rodzina Rodzinie.
Koordynatorzy parafialni, wspólnotowi i diecezjalni przyjechali z różnych stron Polski. Były osoby świeckie, działające w swoich parafiach,
oraz duchowieństwo zaangażowane
w działalność dobroczynną. Jednym
z uczestników był Zdzisław Baś
z Krakowa, który opowiedział nam
o swoich doświadczeniach jako koordynatora i wrażeniach ze spotkania.
Katarzyna Waszak: Jak wspomina
pan spotkanie lokalnych
koordynatorów?
Zdzisław Baś: Niezwykle miło. Było
bardzo owocne, ponieważ mogliśmy
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się poznać, zobaczyć, że nie jesteśmy
anonimowi. Kontakt z drugim człowiekiem jest bardzo ważny. Jestem
wdzięczny zespołowi Rodzina Rodzinie za poświęcony czas. Teraz, jako
lokalni koordynatorzy, tworzymy
ścisły zespół. Niesamowite jest to,
że ciągle nas przybywa!

Ty też możesz
zostać
koordynatorem
programu
Rodzina Rodzinie
Wystarczy, że zgłosisz się
do proboszcza swojej parafii.
Jeśli inicjatywa spotka się
z pozytywnym odzewem, daj
nam znać, a my podpowiemy ci,
co dalej. To naprawdę proste!
Kontakt do nas:
797 970 498
kwaszak@caritas.org.pl

czy. Potem podjęliśmy decyzję, by
kontynuować wsparcie. Widzę, jak
bardzo są potrzebne takie akcje!
Ciężko jest mówić ludziom o problemach, trudnych kwestiach. Ulotki
i broszury przysyłane z Caritas pokazują, że program ma sens. Zaczęli
zgłaszać się do mnie ludzie dobrego
serca. Ten program naprawdę się
rozwija!
K.W.: Co daje panu ten
wolontariat?
K.W.: Dlaczego zaangażował się
pan w działania na rzecz tego
programu?
Z.B.: Zacznę od tego, że należę do
wspólnoty świeckich dominikanów
św. Alberta Wielkiego. Naszą misją
jest wychodzenie do ludzi i pomaganie im. Na jednym z naszych spotkań
zastanawialiśmy się nad kierunkiem
naszych działań. Jedną z propozycji był program Rodzina Rodzinie.
Wkrótce wystartowaliśmy – pierwszy rok wsparcia był taki rozpoznaw-

Z.B.: Przede wszystkim uczę się
otwierać na potrzeby drugiego człowieka. Nie patrzeć tylko na siebie,
ale rozglądać się wokół, dzielić się
słowem, darem i czynem. To z kolei
rodzi szczęście i pokój, bo przecież
dobro powraca. To także niesamowita przygoda i możliwość poznania
wielu fantastycznych ludzi, którzy
tak jak ja chcą zmieniać ten świat
na lepsze.
Rozmawiała Katarzyna Waszak, specjalista
ds. promocji programu Rodzina Rodzinie
Zdjęcie archiwum prywatne
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Z powodu wojny
wiele syryjskich
dzieci nie chodziło
do szkoły lub
musiało ją porzucić.
Teraz inne
zagrożenie zamknęło
uczniów w domach

>>

>>

Pomogliśmy
szkołom w Aleppo

”

Dostęp do dobrej jakości
edukacji powinien być
prawem każdego dziecka,
rzeczywistość jest jednak
inna. W Syrii co trzecie
dziecko nie chodzi do
szkoły, zaś te, które
uczęszczają na lekcje,
często pobierają nauki na
bardzo niskim poziomie.

Nauczanie dzieci jest
niczym rycie w skale.

التعليم في الصغر
كالنقش على الحجر
przysłowie arabskie

Odnowione klasy,
przywrócone do
użytku boiska
szkolne znów
opustoszały

W Syrii, z powodu przedłużającego się konfliktu zbrojnego, wiele
placówek wymaga gruntownych
remontów. Brakuje narzędzi edukacyjnych, które zainteresowałyby
uczniów i urozmaiciły lekcje. Choć
jeszcze dziesięć lat temu Syryjczycy byli uznawani za jeden z najlepiej
wykształconych narodów w regionie bliskowschodnim, to dziś dorasta tam pokolenie, które nie nabywa
podstawowych umiejętności takich,
jak pisanie i liczenie.

Pomoc z Polski…
Odpowiadając na palące potrzeby
Syryjczyków w 2019 roku Caritas
Polska zainaugurowała program
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Szkoła Szkole. Celem inicjatywy
jest wsparcie placówek edukacyjnych w trawionej przez wojnę Syrii.
W ramach programu polscy nauczyciele i uczniowie mogą zorganizować
zbiórkę na terenie swojej szkoły. Zebrana w ten sposób kwota umożliwia
pięciu wybranym szkołom w Aleppo
organizację dodatkowych zajęć dla
dzieci, remont lub zakup materiałów
edukacyjnych.
W ciągu dwóch semestrów akcja
spotkała się z bardzo szerokim odzewem. Jako pierwsze do programu dołączyły szkoły podstawowe z Gdańska, Skierniewic i Jasła.
W sumie ponad czterdzieści placówek z różnych zakątków Polski
zadeklarowało wsparcie. W nie-

których szkołach zbiórki odbywały
się regularnie, na przykład w każdy
pierwszy piątek miesiąca, w innych
placówkach zbiórki przeprowadzano
podczas szkolnych festiwali. Łączna suma uzbierana przez uczniów,
rodziców oraz nauczycieli przekroczyła siedemdziesiąt tysięcy złotych.
Zbiórkom towarzyszyły lekcje poświęcone sytuacji w Syrii, wspólne
modlitwy o pokój, wystawa zdjęć
z Aleppo lub konkursy. W Kamionnej
koło Bochni wolontariusze dystrybuowali znicze przy kościele podczas
uroczystości Wszystkich Świętych,
a Fundacja Chomik – Ku Dobremu
z Gdowa podwoiła zebraną przez
dzieci kwotę. W sposób szczególny
projekt został wsparty przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. Podczas
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ponad dwudziestu Orszaków Trzech
Króli wolontariusze z parafialnych
kół Caritas prowadzili kwestę na
rzecz jednej ze szkół – podstawówki
Bani Taghlib.

…trafia do Syrii
Pomoc finansowa została przekazana dyrekcjom pięciu szkół w Aleppo.
Na co została przeznaczona?
Dyrekcja szkoły podstawowej Asz-Szark dofinansowała w połowie
zakup podręczników dla uczniów.
Książki do nauki języka arabskiego,
angielskiego, matematyki i przyrody
otrzymało 300 dzieci z klas 1-6 oraz
120 dzieci z przedszkola. Dodatkowo
zakupiono model anatomiczny człowieka, zabawki edukacyjne i narzędzia audiowizualne. Najmłodsi członkowie szkolnej wspólnoty otrzymali
nowe gry i puzzle, a uczniowie w klasach pierwszych – białe tablice,
służące do nauki pisania. W klasach
zainstalowano dwa rzutniki.
Zespół szkół Cylicja otrzymał nowe
wyposażenie do lekcji wychowania fizycznego i sprzęt techniczny
– laptopy, rzutnik i głośnik. Zakupiona odzież sportowa przeznaczona
jest dla uczniów z klas od czwartej
szkoły podstawowej do ostatniej

>>

klasy liceum. Bramki do piłki nożnej i akcesoria sportowe takie, jak
piłki, liny i maty, służą wszystkim
uczniom, również tym najmłodszym.
Zakupione laptopy umożliwiają poprowadzenie lekcji z informatyki
w sposób praktyczny. Dotychczas
nauczyciel rysował arkusze kalkulacyjne na tablicy.
Szkoła podstawowa Al-Inaja dzięki
wsparciu finansowemu zorganizowała dla swoich uczniów bal maskowy z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przyszły do szkoły nie
w mundurkach, jak co dzień, lecz
w różnych ciekawych kostiumach.
Kadra pedagogiczna udekorowała
salę. Wydarzenie uświetnił magik,
który pokazał dzieciom sztuczki.
W zabawie wzięło udział ponad 320
dzieci od przedszkola po szóstą klasę szkoły podstawowej. Dzieciom
zapewniono świąteczny poczęstunek. W przypadku wielu dzieci udział
w zabawach szkolnych pełni funkcję
terapeutyczną.

wano nowe tablice do koszykówki,
odnowiono linie boiska. Szkoła zakupiła dwa rzutniki i dwa laptopy,
z których korzystają nauczyciele
nauk przyrodniczych.
Szkoła podstawowa Al-Wurud zdecydowała się przeznaczyć środki
na zakup sprzętu elektronicznego
na użytek edukacyjny – kserokopiarki, rzutnika, czterech laptopów oraz myszek komputerowych.
Wcześniej nauczyciele musieli
korzystać z punktów druku poza
murami szkoły, wychodząc między
lekcjami. W szkole nie było rzutnika
ani komputera, więc nauczyciele,
którzy chcieli urozmaicić zajęcia
prezentacją lub filmem, pożyczali
sprzęt z zewnątrz na własny koszt.

>>

W szczególnie trudnej sytuacji znalazł się nauczyciel informatyki, który
nauczał swojego przedmiotu tylko
teoretycznie.

Pandemia dociera
do Aleppo
14 marca 2020 r. syryjskie ministerstwo edukacji podjęło decyzję o zawieszeniu działań edukacyjnych do
czasu ustania zagrożenia epidemiologicznego. W chwili oddawania tego
numeru kwartalnika do druku nie zapadła decyzja o otwarciu szkół jeszcze w tym roku szkolnym. Egzaminy
kończące edukację podstawową oraz
egzaminy dojrzałości oficjalnie prze-
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sunięto na koniec czerwca. Pozostali
uczniowie uzyskają promocję do następnej klasy na podstawie wyników
z pierwszego semestru.
Choć obie strony konfliktu zachęcają
pedagogów do podjęcia nauczania
zdalnego, wielu uczniów ze względu
na brak sprzętu nie może uczestniczyć w zajęciach. Większość szkół
nie ma swoich stron internetowych,
a uczniowie i nauczyciele nie mają
komputerów lub regularnego dostępu do Internetu. W efekcie skuteczne nauczanie zdalne nie jest możliwe,
dlatego ministerstwo postanowiło,
że udział w wirtualnej szkole nie
będzie obowiązkowy. Aby zwiększyć dostęp dzieci do nauki, władze
podjęły współpracę z publiczną te-

lewizją. Stworzono specjalny kanał
telewizyjny, aby za jego pośrednictwem nadawać programy szkolne.
Niestety, ze względu na przerwy
w dostawie prądu, nawet rodziny,
w których jest telewizor, nie mogą
w pełni korzystać z tej opcji. Pewne jest jedno – tegoroczne wakacje
będą inne niż wszystkie.
Tekst Marianna Chlebowska

 ięcej o programie
W
przeczytasz na stronie
www.szkolaszkole.caritas.pl
J eśli chcesz wesprzeć
Syryjczyków, wyślij SMS
o treści SYRIA pod nr
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

Szkoła Bani Taghlib podjęła decyzję
o zakupie sprzętu multimedialnego
w celach edukacyjnych, zainicjowaniu prostych prac remontowych
boiska szkolnego, a także o zorganizowaniu bożonarodzeniowych zabaw
dla uczniów. Uprzątnięto przestrzeń
sportową przed szkołą, zainstalo-

Dzięki zakupionym laptopom,
tablicom i innym pomocom
szkolnym lekcje takie, jak np.
informatyka, będą mogły
odbywać się w sposób praktyczny
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Uczeń w sieci
Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice – wszyscy
musieli szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości,
bowiem 25 marca tego roku wprowadzono
nauczanie zdalne poprzez platformy e-learningowe.
Oznaczało to, że kontynuować naukę mogą ci,
którzy mają komputer i dostęp do Internetu.
Zorganizowanie zdalnego nauczania
w bardzo krótkim czasie okazało się sporym wyzwaniem. Nauczyciele i uczniowie zmagają się z wieloma problemami.
Najbardziej dotkliwy okazuje się brak
sprzętu i odpowiedniego łącza internetowego. W trudnej sytuacji jest wielu
podopiecznych Caritas – stypendystów
programów edukacyjnych, a także dzieci
i młodzieży na co dzień korzystających ze
świetlic środowiskowych. Wielu uczniów
ma stary sprzęt lub dzieli go z rodzeństwem, niektórzy nie mają komputerów
wcale.
Kadra Caritas diecezjalnych zareagowała błyskawicznie. W krótkim czasie
udało się zorganizować używany sprzęt
dla najbardziej potrzebujących, pomoc
w uiszczeniu opłaty za Internet, a także
dokonać nowych zakupów w ramach
programów stypendialnych Skrzydła
i Dwa Talenty. Podopieczni Caritas
mogą liczyć także na innego rodzaju
pomoc. Pracownicy świetlic utrzymują
z nimi stały kontakt, rozmawiają, udzielają wsparcia psychologicznego oraz
pomagają w odrabianiu lekcji podczas
wideokonferencji. Jak ta pomoc wygląda z bliska? Skąd pochodzi sprzęt
i środki? Czego szczególnie potrzebują
podopieczni? O to zapytaliśmy pracowników diecezjalnych Caritas i koordynatorów programów stypendialnych.
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POMOC
NIE TYLKO MATERIALNA
Po zamknięciu placówek
edukacyjnych lokalni
opiekunowie Skrzydlatych kontaktują się z nimi
i monitorują ich potrzeby,
m.in. pod kątem zaopatrzenia w sprzęt i możliwości korzystania z nauki zdalnej. Po konsultacji wiemy, że zdecydowana większość
uczniów ucieszyła się z możliwości zakupu
sprzętu komputerowego w ramach programu
Skrzydła, który ułatwi im zdalne nauczanie
w domu. Niektórym rodzinom przekazano
środki pieniężne na zakup sprzętu pochodzące z lokalnych zbiórek. W niektórych
rodzinach istniał problem z dostępem do
Internetu – w tych przypadkach pomógł
Parafialny Zespół Caritas, który opłacił rachunki. Dzieci korzystają nie tylko z pomocy
materialnej. Podopieczni, którzy uczęszczali
do świetlic środowiskowych, mogą liczyć na
pomoc przy odrabianiu lekcji przez konsultacje telefoniczne z wychowawcą świetlicy
czy też przez wideokonferencje. Na bieżąco
reagujemy na potrzeby najmłodszych.

>>
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KOMPUTER ZE ŚWIETLICY

CZAS SIĘ NIE ZATRZYMAŁ

Czas epidemii nie jest dla nas
czasem bezczynności. Zarówno
z dziećmi (a w zasadzie z rodzicami)
objętymi programem Skrzydła, jak
i z tymi, które uczęszczały do świetlicy, mamy stały kontakt. Z każdym z rodziców przeprowadziliśmy
wywiad dotyczący potrzeb, a dla kilkorga dzieci ze
świetlicy został wypożyczony sprzęt komputerowy
tak, by każde z rodzeństwa miało swój. Ponieważ
w tym czasie świetlice są nieczynne, postanowiliśmy
w ten sposób wykorzystać nieużywany sprzęt. Także
dzieci z programu Skrzydła nie pozostały bez pomocy
– poinformowaliśmy ich rodziców, że zakup sprzętu
komputerowego mogą sfinansować z otrzymywanych
pieniędzy stypendialnych.

Jedną z najważniejszych dziedzin, jaką
pandemia wywróciła do góry nogami,
jest szkolnictwo. Nagle przyszło nam
się zmierzyć z rzeczywistością, w której placówki oświatowe nie funkcjonują
i wdrożono po raz pierwszy w historii
kraju nauczanie zdalne. Jest to wielkie
wyzwanie dla nauczycieli, dzieci i rodziców, ale i ogromny
problem dla rodzin najuboższych, które nie mają komputerów w ogóle lub sprzęt nie jest na tyle sprawny, by
pozwalał uczestniczyć w lekcjach on-line czy też pobierać
materiały, jakie udostępniają nauczyciele. Zaczęliśmy
zbierać informacje o takich przypadkach. Okazało się,
że w kilku domach nie było nawet dostępu do Internetu,
więc dzieci były zupełnie wykluczone z nauczania zdalnego. Nie mogliśmy pozostawić tych rodzin bez pomocy.
Zareagowaliśmy bardzo szybko, bo już po pierwszym
sygnale o kłopocie ze sprzętem komputerowym Caritas
Diecezji Kieleckiej skontaktowała się z długoletnim swoim
darczyńcą, którym jest firma z branży komputerowej. Pani
prezes nie trzeba było przekonywać, już na wstępie poprosiła o liczbę potrzebujących dzieci, dzięki czemu w ciągu
3 dni przekazaliśmy kilkorgu podopiecznym komputery
stacjonarne, laptopy z pełnym oprogramowaniem oraz
akcesoriami takimi, jak myszki czy klawiatury. Również
Caritas Polska, zmieniając kwalifikację kosztów w ramach
programu stypendialnego Skrzydła, umożliwiła zakup
wszelkich urządzeń i akcesoriów elektronicznych – komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, słuchawek,
mikrofonów, myszek, klawiatur, kamerek, głośników, drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek
i innych sprzętów ułatwiających naukę zdalną. W ten
sposób kilkadziesiąt dzieci dostało wsparcie. Mamy świadomość, że jednorazowe zaspokojenie potrzeb to za mało
– dzieci nie przestają rosnąć, niektóre cały czasu muszą
brać leki i cały czas korzystają z materiałów edukacyjnych
i przyborów szkolnych – dlatego jesteśmy niezmiernie
wdzięczni darczyńcom indywidualnym i firmom, które
od wielu lat współpracują z Caritas Diecezji Kieleckiej.
W ramach programu Skrzydła systematycznie i nieprzer
wanie przesyłają dzieciom nie tylko środki pieniężne, ale
także – co jest bardzo miłe – dzwonią, piszą i pytają, jak
ich podopieczni się czują. Choć świetlice i ogniska wychowawcze Caritas zostały zamknięte, uczęszczające do
nich dzieci nadal otaczamy opieką wydając najuboższym
artykuły spożywcze. Jest to ważne zwłaszcza dla rodzin,
w których rodzice z powodu epidemii stracili pracę lub
otrzymują niższe wynagrodzenie.

Iwona Stępniewska,
Caritas Diecezji Radomskiej

Dominika Łapucha, Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej

BEZPOŚREDNI KONTAKT
Wkrótce po rozpoczęciu
nauki zdalnej, zaniepokojona sytuacją naszych
podopiecznych, kontaktowałam się z rodzicami,
aby zorientować się, czy
wszyscy mają niezbędny
sprzęt do nauki. Na szczęście sytuacja nie
była dramatyczna. W kilku przypadkach były
małe braki, ale szybko udało się je uzupełnić
korzystając z pozostałych środków w ramach
programów stypendialnych.

Mimo zamknięcia placówek edukacyjnych dla nas czas się
nie zatrzymał, wsłuchujemy się w potrzeby, monitorujemy
sytuację, reagujemy! Wszystko po to, aby w tym trudnym
czasie być blisko podopiecznych Skrzydeł oraz świetlic
i ognisk wychowawczych Caritas Diecezji Kieleckiej i na
bieżąco ich wspomagać.
Ewa Michota, koordynator programu
Skrzydła Caritas Diecezji Kieleckiej

Karolina Kłoś,
Caritas Diecezji Siedleckiej
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W marcu nikt nie spodziewał się,
że przed wakacjami uczniowie nie
wrócą do klas. Co więcej, nikt nie
jest w stanie zapewnić, że od września ruszy nauka normalnym trybem.
O to, jak w tej sytuacji radzą sobie
uczniowie, szczególnie ci, którzy nie
mają najłatwiejszego startu z powodu sytuacji materialnej rodziny, zapytaliśmy przed końcem roku szkolnego samych zainteresowanych.
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Z powodu epidemii praktycznie z dnia na dzień zawieszone zostały
zajęcia w szkołach, co zmusiło placówki do reorganizacji pracy
i przestawiania się na nauczanie zdalne. Przez pierwsze dwa tygodnie panował kompletny chaos, nauczyciele, tak jak i uczniowie,
byli kompletnie zdezorientowani. W moim przypadku zamieszanie
potęgował fakt, że rozpoczął się gorący okres klasyfikacji końcowej uczniów klas maturalnych. Sytuacja po pewnym czasie uległa
poprawie, jednak e-learning dalej pozostawia wiele do życzenia.
Jestem osobą dobrze odnajdującą się w technologicznych realiach,
więc na szczęście ominęły mnie problemy tej natury, jednak dla
niektórych (nawet nauczycieli), jest to coś nowego, sprawiającego
trudności, co czasami odbija się na ogólnej jakości lekcji. W tym
miejscu należy zaznaczyć, że niestety nie każdy ma sprzęt pozwalający na płynne uczestnictwo w tego typu zajęciach. W moim
przypadku sprzęt ten został częściowo sfinansowany z programu
stypendialnego Skrzydła, dzięki czemu mogę spokojnie uczestniczyć
w internetowych zajęciach. Pomijając sprawy techniczne uważam,
że takie lekcje są mniej efektywne niż tradycyjne, ponieważ wszelkie
interakcje pomiędzy uczniem a nauczycielem, a nawet pomiędzy
uczestnikami lekcji są znacznie utrudnione, ale taka forma zajęć
jest obecnie potrzebnym substytutem konwencjonalnych lekcji.
Piotr, stypendysta programu Skrzydła
Opracowała
Renata Pruszkowska
Zdjęcia pracowników Caritas
– archiwa prywatne
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Dzięki pomocy Caritas mogę uczyć się zdalnie
korzystając z komputera wypożyczonego ze
świetlicy, do której uczęszczam. W moim domu
jest jeden komputer, który dzielimy wspólnie
z rodzeństwem, a jest nas czworo. Wszyscy
mamy obecnie dużo zadań przesyłanych przez
nauczycieli. Często musimy łączyć się z nauczycielem i uczestniczyć w lekcji. Bez pomocy świetlicy nie byłabym w stanie robić tego
regularnie. Dziękuję bardzo za tą możliwość.

Bardzo podoba mi się nauka w domu.
Mogę dłużej pospać, nie muszę dojeżdżać
rano do szkoły. Trochę tęsknię już za
kolegami z klasy i ze świetlicy. Brakuje
mi zajęć, które tam mieliśmy. Staram się
uczyć i robić to, co dostaję od nauczycieli. Czasami mi się nie chce, ale dzwoni
do mnie pani ze świetlicy i pyta, czy już
wszystko zrobiłem i czy jest coś, czego
nie rozumiem.

Dorota, wychowanka
świetlicy środowiskowej

Kuba, wychowanek
świetlicy środowiskowej

Obecna sytuacja jest dla wszystkich dosyć przytłaczająca, gdyż żyjemy w ciągłej niepewności i wciąż zadajemy
sobie pytanie: ,,kiedy to wszystko się skończy i wrócimy
do normalności?’’. Jednak trzeba wciąż wypełniać swoje
obowiązki i żyć tak, jak dotychczas, zachowując przy tym
zdrowy rozsądek i ostrożność. Jako tegoroczna maturzystka bardzo stresuje mnie to, że nie wiemy, jaki jest
dokładny termin matury, która dla wielu młodych ludzi
jest niczym klucz otwierający drzwi do lepszej przyszłości. Przyszłości, w której będziemy pracować i wciąż
poszerzać swoje horyzonty i doświadczenia. Trzeba
stawić czoła przeciwnościom i uczyć się tak samo, jak
wcześniej, a nawet intensywniej. No właśnie… Przecież
teraz my – uczniowie – cały czas spędzamy w domach.
Już nie można wymigać się od nauki za pomocą słynnej
wymówki braku czasu, długich dojazdów do szkoły, wielu
prac domowych. Podejście nauczycieli do lekcji przez
Internet znacząco się różni: niektórzy zaangażowali się
w to w ogromnym stopniu, inni wysyłali materiały raz
na jakiś czas. Jedno jest pewne – nauczycielom również
bardzo trudno odnaleźć się w takim trybie nauczania,
gdyż dla osób, które na co dzień nie mają styczności
z tak zaawansowanymi operacjami w sieci, może być to
dosyć problematyczne. Ale to jest wszystko zrozumiałe,
bo tak naprawdę los uczniów przecież w głównej mierze
zależy od nich samych i nikt tej wiedzy na siłę do głowy

nie przeniesie. Na lekcjach przez Internet uczestniczyłam
prawie zawsze (z wyjątkiem tych, na które zaspałam )
i mnie bardzo podoba się taki tryb nauki, ponieważ czułam
się bardzo komfortowo, było mniej stresu niż w szkole
i mam wrażenie, że więcej z tych lekcji przez Internet
wynosiłam. To dlatego, że wstawałam bardzo wypoczęta,
tworzyłam sobie notatki i nie musiałam się martwić, że
coś przeoczyłam, gdyż po każdych zajęciach, na przykład
z języka polskiego, otrzymywaliśmy prezentację multimedialną. Szczerze mówiąc mam nadzieję, iż w przyszłości
w naszym kraju zostanie wprowadzona część takich lekcji, bo to jest świetny sposób na zaoszczędzenie czasu
i wpływa na komfort nauki. Dzięki pomocy finansowej
ze strony Caritas zakupiłam sobie m.in. (niezbędny do
rozmów i odpowiedzi ustnych) mikrofon, słuchawki, myszkę, papier i tusz do drukarki, a przede wszystkim kurs
maturalny z matematyki, dzięki któremu codziennie mam
wykłady i dodatkowe zadania, a właśnie na matematyce
chciałam się w tych ostatnich miesiącach przed maturą
skupić. Jako że koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi
krokami, a ja kończę liceum, chciałabym bardzo serdecznie
podziękować wszystkim pracownikom organizacji Caritas,
a przede wszystkim koordynator programu Skrzydła, pani
Ewie, za wszelką pomoc, która odegrała olbrzymią rolę
w moim życiu i wiele jej zawdzięczam. Wierzę, że dobro
zawsze powraca z podwójną siłą!

Ania, stypendystka programu Skrzydła

Caritas
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Podsumowanie
kolejnej edycji programu

SKRZYDŁA
Wraz z końcem roku szkolnego przyszła
pora na podsumowanie programu
Skrzydła. Mimo wyjątkowej sytuacji, która
w marcu zmusiła uczniów do pozostania
w domach, udało się zrealizować kilka
ciekawych spotkań.

>>

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 posiłku w szkole, zakupu odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane
są również zajęcia wyrównawcze,
pozalekcyjne oraz korepetycje. Pomoc ma służyć przede wszystkim
wsparciu zdolnych dzieci w realizacji
pasji i zainteresowań.
Pomoc nie ogranicza się jedynie do
wsparcia finansowego. Staramy się
na różne sposoby zachęcać dzieci do

Dobry start

nauki oraz rozwoju zainteresowań,
które w przyszłości zwiększą ich
szanse na rynku pracy. Postanowiliśmy organizować dla dzieci wycieczki,
lekcje muzealne, a także spotkania
motywacyjno-inspiracyjne. Do organizacji spotkań zaprosiliśmy firmy
partnerskie oraz firmy, które w różny
sposób wspierały Caritas Polska.
Celem spotkań jest zaprezentowanie
młodzieży potencjalnych ścieżek rozwoju kariery zawodowej w różnych
firmach i branżach. Uczestnicy mają
unikalną możliwość poznania danej
firmy od wewnątrz, bezpośredniej
rozmowy nie tylko z pracownikami,
ale również z kadrą zarządzającą
najwyższego szczebla. Przedstawi-

WAŻNE PYTANIA W MASTERCARD
Jedno z ciekawszych spotkań odbyło się firmie Mastercard. Rozpoczęło się ono od wycieczki po biurze i opowiedzeniu o pomyśle na projekt biura. Następnie odbyło się
spotkanie motywacyjno-inspiracyjne na 38 piętrze, które otworzyli dyrektor Caritas
Polska ks. Marcin Iżycki oraz
dyrektor generalny polskiego
oddziału Mastercard Bartosz
Ciołkowski. O swojej edukacji,
życiowych wyzwaniach, pasjach oraz o początkach swej
pracy zawodowej opowiadali również Kamila Kaliszyk,
dyrektor ds. rozwoju rynku
w polskim oddziale Mastercard, oraz Jędrzej Iwaszkiewicz
– współzałożyciel firmy The
Heart. Ksiądz Marcin Iżycki
opowiedział o swojej edukacji oraz podzielił się swoim
bogatym doświadczeniem z licznych wyjazdów na misje
z okresu, gdy piastował funkcję dyrektora Dzieła Pomocy
„Ad Gentes”, agendy Konferencji Episkopatu Polski, oraz
dyrektora papieskich dzieł misyjnych diecezji warszawsko-praskiej. Mówił również o trudnościach, którym często
musi stawić czoła nadzorując liczne projekty pomocowe
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ciele firm opowiadają o obowiązkach
pracowników poszczególnych działów oraz o działalności biznesowej
swojego przedsiębiorstwa. Stypendyści Skrzydeł mogą również
usłyszeć inspirujące historie życia
ludzi, którzy musieli w swoim życiu
pokonać liczne bariery, a mimo to
wiele osiągnęli, mają ciekawą pracę,
liczne pasje i zajmują odpowiedzialne
stanowiska.

DYPLOMY OD CARREFOUR
Caritas Polska, w szczególności zaś programy realizowane
w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi lub tych,
w których toczy się wojna. Po oficjalnej części spotkania
była jeszcze chwila na zadawanie pytań przez stypendystów Skrzydeł. Młodych ludzi
bardzo interesowały zagadnienia związane z rekrutacją oraz
odpowiedź na pytanie o to, co
w dzisiejszych czasach jest kluczowe w ocenie potencjalnego
pracownika przez pracodawcę.
Nie zabrakło pytań o porażki i to, jak sobie z nimi radzić
i nie poddawać się w dążeniu
do realizacji wyznaczonych
celów. Następnie uczestnicy
spotkania zostali oprowadzeni
po siedzibie firmy The Heart
oraz zjedli pyszny obiad, na który zaprosili ich gospodarze
wydarzenia. Nie zabrakło również pączków, jako że był to
tłusty czwartek. Po wspólnym obiedzie firma Mastercard
zaprosiła gości na pasjonującą wycieczkę do Centrum
Nauki Kopernik, do którego młodzi ludzie pojechali nową
linią metra i gdzie wzięli udział w kilku doświadczeniach
naukowych.

Caritas

19 lutego pracownicy i kadra zarządzająca hipermarketu
Carrefour Targówek przygotowali spotkanie dla starszych
dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Klubu Alternatywnego prowadzonego przez Caritas
Diecezji Warszawsko-Praskiej.
Spotkanie poprowadziła Karolina
Cieślak – regionalny menadżer
ds. zasobów ludzkich Carrefour
Polska oraz Dariusz Książek, dyrektor hipermarketu Carrefour
Targówek. Młodzież dowiedziała
się, jak zorganizowana jest praca w tak dużym sklepie oraz na
czym polegają obowiązki osób
zatrudnionych w różnych działach i na różnych stanowiskach.
Pracownicy sklepu opowiedzieli,
jak duże znaczenie ma właściwe
ułożenie asortymentu na półkach oraz o tym, jakie rozwiązania wprowadziła sieć Carrefour,
aby maksymalnie ułatwić dokonywanie zakupów klientom.
Każdy z uczestników spotkania otrzymał specjalnie na tę
okazję przygotowany identyfikator ze swoim imieniem na

numer 2 – czerwiec 2020

wzór identyfikatorów, które na co dzień noszą pracownicy
sklepu. Karolina Cieślak oprowadziła grupę po wszystkich działach sklepu i odpowiedziała na liczne pytania
gości. Młodzi podopieczni Caritas mogli zobaczyć miejsca niedostępne dla klientów, takie jak
wielkie magazyny, część biurowa
oraz pomieszczenia socjalne dla
pracowników. Wielką atrakcją
okazały się zajęcia w piekarni,
gdzie pod okiem wykwalifikowanego personelu uczestnicy
wycieczki uczyli się samodzielnego wypieku pizzy. Goście mogli również zasiąść za sklepową
kasą i nauczyć się podstaw jej
obsługi. Następnie grupa została
zaproszona przez gospodarzy na
obiad oraz na słodkie przekąski.
Po poczęstunku na młodych podopiecznych Caritas czekała prawdziwa niespodzianka – dyrektor
hipermarketu Dariusz Książek wręczył wszystkim imienne
dyplomy poświadczające ukończenie kursu kulinarnego
oraz kursu podstaw obsługi sklepowej kasy fiskalnej.
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O PASJI W GENERALI
Stypendyści programu Skrzydła diecezji radomskiej przybyli do Warszawy na spotkanie w siedzibie firmy Generali.
W biurze firmy przywitał ich sam prezes Andrea Simoncelli. Na początku odbyło się spotkanie
prezesa z dyrektorem Caritas Polska
– ks. Marcinem Iżyckim. Następnie prezes spotkał się z młodzieżą,
którą zachęcał do nauki języków
obcych i ciągłego rozwoju. Na swoim przykładzie pokazał, jak to jest
ważne w dzisiejszych czasach. Stypendyści otrzymali elektroniczne
upominki oraz plecaki. Kolejnym
punktem wizyty było spotkanie
z Piotrem Bułką, członkiem zarządu oraz wieloletnim
pracownikiem firmy Generali. Pan Piotr jest odpowiedzialny za cały obszar IT, bezpieczeństwo i zarządzanie
projektami. Opowiedział o swojej pasji, jaką jest bieganie
w maratonach. Podkreślał, jak ważne w życiu jest stawianie

STACJA MUZEUM

sobie celów i konsekwentne dążenie do ich osiągnięcia.
Było to bardzo motywujące spotkanie, które młodzież
zapamięta na długo. Podczas wizyty nie mogło zabraknąć
posiłku, który firma przygotowała
dla uczestników wycieczki w jednej z firmowych stołówek. Dzięki
temu goście zobaczyli, jak wygląda codzienne życie pracowników
korporacji. Po krótkim odpoczynku
młodzież przeszła przez wszystkie
działy firmy. W tych ciekawszych,
jak np. dział inwestycji czy marketingu i reklamy, zatrzymała się na
dłużej, aby posłuchać o specyfice
pracy i kompetencjach, jakie trzeba mieć, by w takim
dziale pracować. Oczywiście była możliwość zadawania
pytań. Po skończonej wizycie goście udali się do pobliskiego kina na seans filmowy, na który również zaprosiła
ich firma Generali.

Wspaniałą atrakcją dla stypendystów
Skrzydeł okazała się również wizyta w Stacji Muzeum połączona z lekcją edukacyjną
dotyczącą kolejnictwa oraz podróży koleją.
Siedzibą Muzeum jest dawny dworzec stacji Warszawa Główna Osobowa przy ulicy
Towarowej 3. Na miejscu zobaczyć można
między innymi zabytki techniki kolejowej
takie, jak przede wszystkim tabor kolejowy czy elementy infrastruktury kolejowej,
oraz pamiątki związane z historią kolejnictwa
w Polsce – mapy kolejowe, mundury, zegary,
modele i makiety kolejowe. Wielką frajdę
sprawiła młodzieży możliwość wejścia do
starych lokomotyw parowych. Pani Marta
– edukatorka ze Stacji Muzeum – zabrała
gości we wspaniałą podróż po dziejach kolejnictwa, począwszy od kolei konnej, aż po
współczesne superszybkie pociągi.

SKRZYDŁA I LOT

Dziękujemy wszystkim firmom za
radość i inspiracje, którymi obdarzyli naszych stypendystów. Jesteśmy
przekonani, że warto inwestować
czas i energię w tego typu działania,
gdyż wyraźnie zwiększają one szanse
młodych ludzi dotkniętych rozmaitymi niepomyślnościami na szczęśliwe życie i powodzenie w pracy
zawodowej. Mamy ogromną nadzieję, że udział w takich wydarzeniach
będzie miał pozytywny wpływ na
motywację młodych ludzi do nauki,
poszukiwania pasji i zainteresowań,
które pomogą im w podjęciu ciekawej pracy w przyszłości.

Stypendyści programu Skrzydła odwiedzili także Polskie Linie Lotnicze
LOT. Podopieczni Caritas z diecezji radomskiej, kieleckiej oraz drohiczyńskiej
uczestniczyli między innymi w zorganizowanej przez PLL LOT lekcji edukacyjnej poświęconej samolotom i lataniu.
Edukatorzy opowiedzieli im, jak przygotować się do lotu samolotem i jak
spakować bagaże zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lekcja odbyła się
w siedzibie głównej PLL LOT. Następnie
młodzież wzięła udział w krótkiej wycieczce po hangarze, gdzie serwisowane
są samoloty, oraz po lotnisku Fryderyka
Chopina. Lądujące i startujące samoloty,
które można w pełnej okazałości podziwiać ze specjalnego tarasu widokowego
lotniska, dostarczyły młodym gościom
niezapomnianych wrażeń.
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profesjonalni trenerzy. W naszym
projekcie wzięliśmy na warsztat
piętnaście kompetencji, w tym
m.in. umiejętność pracy w grupie,
przewodzenia innym osobom, motywowania innych, wypracowywania
kompromisów czy przyjmowania
konstruktywnej krytyki. By zostać
zrekrutowanym do projektu, należy
wykazać, że co najmniej osiem z piętnastu kompetencji wymaga udoskonalenia. To oznacza, że kompetencji
rozwiniętych na bardzo wysokim
poziomie może być maksymalnie
siedem.

Czas na
młodzież!
Często słyszymy, że
komuś potrzebna
jest pomoc, że szuka
dobra, ale nie znajduje.
Czy dobro może być
na wyciągnięcie ręki?
Wierzymy, że tak,
dlatego wyobraziliśmy
sobie tysiąc młodych
osób w wieku 15-30
lat, które na terenie
całej Polski chcą
służyć innym…
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Ludzie ci zostają wyposażeni w odpowiednie narzędzia, wiedzę, mogą
liczyć na wsparcie swoich opiekunów, ekspertów merytorycznych,
mentora oraz psychologa. Biorą
udział w warsztatach i szkoleniach,
kończą kurs kwalifikacyjny. Tworzą
projekty społeczne od początku do
końca według własnego pomysłu
– od rozpoznania problemu, na który
chcą odpowiedzieć działaniem, aż po
rozliczenie wydatków i udokumentowanie działań. Na realizację każdego
z projektów otrzymują po 1600 zł. To
nie jest nierealna wizja. To się dzieje
już niemal od roku, od kiedy Caritas
Polska ruszyła z projektem „Czas na
młodzież 2019”.

Caritas

Dla kogo?
Działania w ramach projektu „Czas
na młodzież 2019” odbywają się na
terenie diecezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, bielsko-żywieckiej,
szczecińsko-kamieńskiej oraz w archidiecezji łódzkiej i gnieźnieńskiej,
a także w Warszawie. Uczestnikami
projektu są również osoby z niepełnosprawnościami, a w realizację projektów społecznych zaangażowani
są także podopieczni Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Młodzież widzi,
że celowe jest nie tylko działanie na
rzecz często wykluczonych rówieś
ników, ale także działanie w jakiejś
słusznej sprawie wraz z nimi. Możliwość spojrzenia na ten sam problem
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z odmiennych perspektyw i wspólne
wypracowanie jednego rozwiązania są bardzo ubogacające. To samo
można powiedzieć o widełkach wiekowych – perspektywy piętnastolatka i trzydziestolatka są całkiem
odmienne. A jednak współpraca się
sprawdza, a projekty zyskują dzięki
różnorodności doświadczeń życiowych ich uczestników.

W jaki sposób?
Nie działamy po omacku i nie pozostawiamy młodzieży samej sobie.
Proces realizacji projektów społecznych poprzedza gruntowne merytoryczne przygotowanie. Młodzi ludzie
w ramach Młodzieżowej Akademii
Kompetencji biorą udział w szkoleniach i warsztatach, podczas których
pracują nad swoimi kompetencjami
społecznymi. Szkolenia prowadzą

Każda grupa (licząca 24-28 osób)
pracuje pod okiem coacha – opiekuna wolontariuszy. Jego zadaniem
jest wspieranie rozwoju uczestnika w projekcie, pomoc w rekrutacji, praca indywidualna i grupowa
z uczestnikami. Opiekun może liczyć
na wsparcie lokalnego eksperta do
spraw kompetencji społecznych,
który czuwa nad tym, by działania
były spójne merytorycznie. Projekt
trzyma się w ryzach dzięki Agnieszce Łuczce-Sękulskiej, koordynatorce
projektu, Magdalenie Kądziole, specjalistce ds. rozliczeń, oraz Marcie
Dobrzyńskiej, ekspertce merytorycznej ds. kompetencji społecznych.

Dlaczego?
Chcemy zerwać z wizerunkiem młodzieży nieempatycznej, niezaangażowanej, pozbawionej pomysłów.
Młodzi ludzie często potrzebują
nakierowania i wskazówek, co proponujemy, dając im przy tym wolność działania. Projekty społeczne są
bardzo różnorodne – od organizacji
cyklu spotkań poświęconych polskiej
kulturze, poprzez działania na rzecz
bezdomnych, ubogich i dzieci, aż po
liczne projekty promujące ekologiczne postawy. Każdy zarys projektu
przechodzi szczegółową weryfikację,

65

Dobry start

>>

Liczymy na to, że udział w projekcie przybliży uczestnikom ideę
wolontariatu, którego podejmą się
w przyszłości. Część z nich ma za
sobą doświadczenie bezinteresownej
pracy na rzecz innych, inni dopiero
się tego uczą. Zależy nam na tym, by
doświadczenie udziału w projekcie
towarzyszyło młodzieży w dalszym
życiu społecznym i zawodowym. By
uczestnicy, działając na rzecz dobra wspólnego i swoich lokalnych
społeczności, jak najwięcej czerpali
z misji Caritas Polska. By umieli podejmować dialog, który prowadzi do
działania oraz dostrzegać drugiego
człowieka.

analizowany jest jego cel, opis, harmonogram działań, budżet oraz stopień ryzyka. Uczestnicy mają wykazać, że projekt jest zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji
oraz że jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt powinien być też zgodny z zasadami
zrównoważonego rozwoju, oznacza
to, że nie może zagrażać środowisku, a działania projektowe nie mogą
sprzyjać wytwarzaniu nadmiernej
ilości odpadów. To dla młodzieży
szalenie ważne. Do tej pory z całej
Polski spłynęło ponad pięćdziesiąt
wniosków projektowych.
Umiejętność zrealizowania projektu społecznego z pewnością okaże
się przydatna w przyszłym życiu
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zawodowym. Niezależnie od tego,
czy ma to być wydanie broszury, organizacja cyklu spotkań dla lokalnej
społeczności, stworzenie ogrodu
przy Warsztacie Terapii Zajęciowej
czy przeprowadzenie warsztatów
ekologicznych, młodzież musi stawić
czoło podobnym problemom. Jak
wypracować kompromis? Jak rozreklamować działanie? Jak prawidłowo wypełnić wniosek projektowy
i w jaki sposób rozsądnie zaplanować
budżet projektu społecznego? Odpowiedzi często nie będą jednoznaczne,
a znalezienie najlepszego rozwiązania zależeć będzie od umiejętności
komunikacyjnych, motywacyjnych
i zespołowych poszczególnych
uczestników.
Nasze przygotowanie do realizowania projektów społecznych dobrze
ilustruje tak zwana dewiza wędrownicza: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl
– pomóż, czyli działaj. Uczestnicy
projektu diagnozują problemy w ramach swoich społeczności i wychodzą im naprzeciw. Rozglądają się,
dyskutują, tworzą wizję i przechodzą
do działania. Są przy tym otoczeni
wsparciem.

Centrum Młodzieżowej
Aktywności

>>

nie z przedstawicielami działającej na
rzecz osób w kryzysie bezdomności
wspólnoty Sant’Egidio, warsztaty
z pracownikami Społecznego Komitetu ds. Aids, warsztaty z improwizacji teatralnej czy z przeciwdziałania
handlowi ludźmi. Zorganizowaliśmy
także spotkania w terenie – byliśmy
m.in. w Centrum Kultury Muzułmańskiej, Centrum Pieniądza NBP czy
Muzeum Warszawy. Uczestnicy zorganizowali także akcję Miś, której
efekty przerosły nasze oczekiwania. Wzięliśmy udział w inicjatywie
Klubu Alternatywnego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej „Nasze
nowe mieszkanie” – klub remontuje
mieszkania osób starszych i samotnych. Czy te działania służą temu,
by uczestnicy projektu doskonalili
swoje kompetencje społeczne? Jak
najbardziej!

Szkolenia, warsztaty, kurs kwalifikacyjny i projekty społeczne to nie
wszystko. W każdej diecezji powstaje także, pod pieczą animatora,
Centrum Młodzieżowej Aktywności
– przestrzeń służąca wszystkim działaniom projektowym. W warszawskim CMA do tej pory odbyło się wiele spotkań zaproponowanych i często zaanimowanych przez samych
uczestników. Czasem bazowaliśmy
na talentach i zainteresowaniach
młodzieży, a czasami spotkania odbywały się we współpracy z przedstawicielami organizacji społecznych.
W CMA odbyły się choćby: spotka-

Dobry start

Przed nami nowe wyzwania
O ile warsztaty i kursy kwalifikacyjne
mogą odbywać się zdalnie, o tyle realizacja projektów społecznych w większości
przypadków opiera się na bezpośrednich
relacjach. Niektóre z nich zaplanowano
w ramach większych wydarzeń – rodzinnych pikników czy kiermaszów. Każda
grupa projektowa musi wziąć pod uwagę niebezpieczeństwa i ryzyka związane
z realizacją projektu, a w szczególności te,
które mogą wynikać z bieżącej sytuacji
epidemiologicznej. W związku z obecną
sytuacją w kraju i na świecie część działań z pewnością będzie musiała odbyć się
zdalnie lub w nieco zmienionej formie. To
trudne – zwłaszcza że celem większości
projektów jest spotkanie z drugim człowiekiem. Brak możliwości bezpośredniego
kontaktu to bariera, której nie dało się
przewidzieć zimą, gdy powstawały wizje, a uczestnicy tworzyli harmonogramy
działań. Mimo to jesteśmy dobrej myśli
i robimy wszystko, by projekty odbyły się
planowo, a młodzież już niebawem odczuła
satysfakcję z podjętego wyzwania i mogła
wymieniać się doświadczeniami. Głęboko
wierzymy, że poprzedzone merytorycznym
przygotowaniem doświadczenie pracy na
rzecz innych w roli wolontariuszy sprawi,
że uczestnikom będzie w dorosłym życiu
choć trochę łatwiej. Chcemy, by dzięki
udziałowi w projekcie stali się pewnymi
siebie ludźmi, którzy umieją dostrzegać
problemy wokół siebie i odpowiadać na
nie mądrym i przemyślanym działaniem.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest gdańskie Stowarzyszenie Morena.

Tekst Marta Klimczak,
coach – opiekun wolontariuszy w Warszawie
Zdjęcia archiwum projektu
„Czas na młodzież 2019”
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Jak kwitnie

zielony
projekt

Dominika Chylewska: Jak to
się stało, że dołączył brat do
projektu Caritas Laudato si w roli
animatora krajowego?
Brat Cordian Szwarc: Pokój i dobro.
Odpowiadając chciałbym zaznaczyć,
że trwa drugi rok realizacji naszego
projektu, a ja dołączyłem do zespołu
niedawno. Mój poprzednik Andrzej
Grupa, który wypracował znakomite
relacje z animatorami diecezjalnymi, przekazał mi swoje obowiązki
w lutym.
W ostatnich latach posługiwałem
jako duszpasterz, prowadząc Młodzieżową Pielgrzymkę Różnych Dróg
i Kultur. Poza tym od 7 lat prowadzę
projekt społeczno-ewangelizacyjno-ekologiczny pod nazwą Siedem
Aniołów, gdzie organizujemy i koordynujemy wakacje dla dzieci. Podczas
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie udało nam się na odległość przygotować spektakl, w którym na scenie
ekologicznej wystąpiło 120 osób. To
była przepiękna opowieść o stworzeniu i, co ciekawe, pod tytułem…
„Laudato si”! Wszystkie te działania
nauczyły mnie koordynować pracę
grup z całej Polski, a to jest w pracy
bardzo przydatne.

>>

Do zielonego projektu Caritas
Laudato si niedawno dołączył
w roli animatora krajowego brat
Cordian Szwarc OFM. O swoich
doświadczeniach i wizji programu
opowiada w rozmowie z Dominiką
Chylewską.

Nagle, po kilku latach, okazało się,
że jest taki projekt, który ma na celu
budzenie wrażliwości w trosce o nasz
wspólny dom, a doświadczenia ze
Światowych Dni Młodzieży wróciły
jak bumerang. Moi bliscy połączyli
te nitki i podprowadzili mnie do tego,
żeby się zgłosić.

fialne Zespoły Caritas, Centra Wolontariatu Caritas – budować wspólnoty, które dobrymi praktykami będą
oddolnie zmieniały rzeczywistość.
Z drugiej strony chcemy dotrzeć do
ludzi z przesłaniem encykliki Laudato
si’ i sprawić, by w ich codzienności
ekologia stała się ważna.

D.C.: Czy łatwo jest pogodzić
pracę przy projekcie, która
wymaga sporego zaangażowania,
z życiem zakonnym?
br.C.S.: To było oczywiście pierwsze
pytanie do moich przełożonych: czy
obowiązki zakonne można pogodzić
z udziałem w projekcie. Okazało się,
że tak. Głębokie znaczenie ma to, że
jestem w zakonie franciszkańskim.
Troska o środowisko jest wpisana
w naszą duchowość. Jeśli chodzi
o moją obecność w projekcie, to myślę, że Pan Bóg ma w tym swój plan.

D.C.: Kiedy papież Franciszek
porusza temat ekologii, często
pojawiają się głosy, że to nie jest
temat odpowiedni na ambonę,
ale dla specjalistów i naukowców.
To nie podważa faktu, że troska
o środowisko jest konieczna, ale
kwestionuje sens zajmowania się
tym tematem przez Kościół. Co
brat na takie głosy odpowiada?
br.C.S.: Troszkę podstępne jest to
pytanie. Tak sformułowany zarzut
pod adresem Kościoła sugeruje, że
nasza uwaga jest kierowana tylko
na środowisko. Papież Franciszek
w encyklice Laudato si’ mówi jednak
o naszym wspólnym domu. Zwraca
uwagę na krzyk ubogich, na krzyk ziemi. Konfrontuje nas z bolesną prawdą,
że degradacja planety uderza zawsze
w najuboższych, którzy są pozbawiani ziemi, wody pitnej i warunków do

D.C.: Co jest ideą tego projektu?
br.C.S.: Z jednej strony ideą jest zbudowanie lokalnych wspólnot ludzi,
którzy są zatroskani o środowisko
i chcą to robić nie globalnie, ale lokalnie. Chcemy w oparciu o struktury
Caritas – Szkolne Koła Caritas, Para-

życia. Skoncentrowani na własnym
rozwoju i komforcie nie bierzemy jeńców. Nie zastanawiamy się, jakie konsekwencje wywołują nasze decyzje,
działania, produkcja, zakupy. Liczą się
zysk i rozwój. Bez końca. Ta niepohamowana żądza pociąga za sobą lawinę
dramatów, cierpienia i śmierci. Nie
chcemy widzieć łez niewinnych braci
i sióstr. Może wzruszamy się nawet na
chwilę, by w kolejnej, oswojeni z obrazem umierającego Południa, zająć
się codziennością. Papież, wsłuchany
w Ewangelię, przywołuje nas do porządku. Wstawia się za ubogimi tej
ziemi i zaprasza nas do solidarności.
Zaprasza do uważniejszego życia. Do
ascezy, która nie jest po prostu rezygnacją, a okazją do dzielenia.
D.C.: Tak, każdy chyba zgodzi
się z tym, że Ewangelia musi
być żywa, co zatem powinien
proponować Kościół?
br.C.S.: Jezus powołuje Kościół, byśmy
we wspólnocie doszli do wiecznego
szczęścia. W niej mamy odkrywać,
że nikt sam się nie zbawia. Potrzebujemy nieustannego wychodzenia
z niewoli grzechu ku wolności dzieci
Bożych. Od egoizmu ku braterstwu.
Od chciwości ku wielkoduszności.
Od gromadzenia ku dzieleniu się. Papież pokazuje ziemię, która jest nam

Projekt „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot
Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, został
dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Za treść artykułu odpowiada wyłącznie Caritas Polska.
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dana jako dar i jako zadanie – troska
o nasz wspólny dom. Jeżeli widzimy
w tym obszarze brak długofalowego
myślenia i nie przejmujemy się konsekwencjami naszych działań, to musimy sobie o tym wzajemnie mówić,
przypominać. Musimy być wrażliwi
na to, w jaki sposób wędrujemy po
tej ziemi. Nasza relacja z Panem Bogiem, który jest Ojcem, nadaje nam
właściwy kierunek i świadomość
w tych obszarach. Warto postawić
sobie pytanie: w jaki sposób ja używam rzeczy, które są mi na tej ziemi
dane jako dar?
D.C.: Z jakimi reakcjami ludzi
spotyka się brat rozmawiając
o projekcie?
br.C.S.: Z przeróżnymi. Cieszę się, bo
jest dziś wiele osób, które szukają
odpowiedzi na pytanie, co możemy
razem zrobić. Zdarza się, że ludzie
próbują bagatelizować problem i mówią, że nic się nie dzieje. Mówią, że
nie musimy się w Kościele zajmować
ekologią, bo człowiek nie ma wpływu
na zmianę klimatu. Że przyroda sobie
poradzi. Nie jest to powszechne, ale

Brat Cordian Szwarc OFM
Inicjator projektu Siedem Aniołów, duszpasterz Pielgrzymki Młodzieży Różnych
Dróg i Kultur, organizator ulicznych teatrów ognia, producent filmów „Jedenaście” czy „Przed sklepem jubilera”. Miłośnik natury, żartów i serdeczności. Sam
o sobie mówi „franciszkanin zwykłych”.
Swój zakon wybrał nie przez przypadek
– z miłością św. Franciszka troszczy się
o naszą planetę, a od pewnego czasu
działa jako animator krajowy w projekcie
Caritas Laudato si.
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częste. Ja też nie jestem naukowcem,
ale w tym projekcie mogę i chcę zapraszać specjalistów do wspólnego
działania.
Zauważam, że dzisiaj na ekologii, tak
jak na piłce nożnej, Kościele i polityce,
każdy się zna i każdy jest ekspertem.
Żyjemy w czasach dużej dezinformacji. Jeśli ktoś jest zwolennikiem jakiejś
teorii, to w Internecie znajdzie obszerne publikacje blogerów, vlogerów
i wielu innych osób, które dostarczą
argumentów na każdy temat. Cieszę
się, bo nasz projekt jest zabezpieczony ze strony naukowej, a tym samym
daje solidny wkład merytoryczny
poprzez publikacje i opracowania na
poszczególne tematy. Jeśli zajmujemy
się klimatem, to pracujemy ze specjalistami w tej dziedzinie. To pozwala
prowadzić rzetelną kampanię informacyjną. Dajemy wyraźny sygnał, że
troska o wspólny dom jest potrzebna
i powinna opierać się o twarde dane
naukowe, a nie wyobrażenia.
D.C.: Pandemia sieje chyba
niepokój wśród ekologów,
bo wraca zainteresowanie
wszystkim, co jednorazowe.
Rękawiczki, maseczki, woreczki
w sklepach… Czy brat widzi
przestrzeń na to, by przesłanie
encykliki Laudato si’ wybrzmiało?
br.C.S.: Ono wybrzmiewa między
innymi przez sam fakt, że ludzie musieli zmienić swoje nawyki. Rzeczy,
które wydawały się pewne, wygody,
z których korzystaliśmy do tej pory,
spotkania, plany dnia, wakacje, praca, codzienność, wolny czas… – to
wszystko uległo radykalnej zmianie.
Sytuacja, w jakiej zostaliśmy postawieni, dla wielu stała się łaską przemiany jakości życia. Pośród różnych
rzeczy i spraw, z których zostaliśmy
wyrwani, zostaliśmy pozbawieni także tego, co było złe, mamy czas, by to
zauważyć. Nie chcemy tak naprawdę wrócić do czasu sprzed pandemii.
Chcemy wrócić do normalnego życia
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mądrzejsi, zmienić to, co trzeba, również nasze nawyki.

z siebie oddaje chwałę Panu Bogu
i jesteśmy zaproszeni do tego, aby
tych miejsc było wokół nas jak najwięcej. Chwały Panu Bogu nie oddają płonące wysypisko śmieci, stosy
wyrzuconej żywności, wyspy śmieci
na oceanach czy wysuszone akweny wodne. Każdy nasz zakup to akt
moralny. Chcemy o tym rozmawiać.
Chcemy się uczyć wzajemnie dobrych
praktyk, które będą owocowały w życiu kolejnych pokoleń.

D.C.: Jak możemy to zrobić będąc
w domach?
br.C.S.: Patrzmy na to, w jaki sposób
zastawiamy nasze stoły, co kupujemy, ile rzeczy mamy zbędnych wokół
siebie, czy wszystko, co gromadzimy,
jest nam potrzebne? Jeśli chodzi natomiast o sam fakt używania rzeczy
jednorazowych, przyglądajmy się
temu. Na ile maseczki muszą być jednorazowe, a na ile można je wyprać,
wyprasować i będą zdezynfekowane?
Jeżeli mówimy o obecności plastiku, to faktem jest, że są dziedziny,
z których nie możemy i nie chcemy
go wyłączać i są to np. przestrzenie
związane z ochroną zdrowia. Nikt
nie kwestionuje, że tam ten plastik
jest potrzebny. Ale jeżeli korzystamy
z rzeczy jednorazowych, to nie po to,
aby potem wyrzucić je w lesie czy na
ulicy – mamy przecież specjalnie wyznaczone do tego miejsca. Nie chodzi
zatem o to, aby walczyć z wiatrakami,
ale kierować się zdrowym rozsądkiem
i wolną wolą, które po to dał nam
Pan Bóg.

D.C.: Bracie Cordianie, na koniec
powiedzmy proszę, co ciekawego
dzieje się teraz w projekcie, do
czego możemy czytelników
zaprosić?
br.C.S.: W dwunastu diecezjach właśnie zakończył się konkurs na inicjatywy, które mają kształtować świadomość naszej odpowiedzialności za
siebie i za środowisko. Przechodzimy
bardzo intensywne warsztaty i szkolenia z animatorami diecezjalnymi,
dotyczące różnych obszarów ekologii
i naszych kompetencji. To m.in. wiele
rozmów z ekspertami i każdy może je
obejrzeć na naszej stronie internetowej www.caritas.laudatosi.pl. Z uwagi
na izolację jesteśmy obecni mocno
w Internecie. Pogłębiamy prace, jeśli chodzi o media społecznościowe
i dlatego bardzo serdecznie zapraszam do ich odwiedzania, zaobserwowania, a tym samym pogłębiania
swojej świadomości ekologicznej każdego dnia. Tym bardziej że w maju
minęło 5 lat od powstania encykliki
Laudato si’.

D.C.: Projekt będzie trwał
jeszcze przez półtora roku, przed
zespołem jeszcze wiele działań.
Jakie są brata oczekiwania, jeśli
chodzi o efekty?
br.C.S.: Efekt ma być taki, że zmienimy klimat! Klimat w myśleniu o tym,
że wszystko nam się należy, że to,
co mamy, jest nasze i możemy z tym
robić, co nam się podoba. Zapominając o zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr zapominamy też, że
kiedyś będziemy musieli zdać sprawę
z tego, jak korzystaliśmy z darów Bożych. Nasza odpowiedzialność wypływa z fragmentów Pisma Świętego,
w których mowa jest o tym, że Pan
Bóg, dając nam rozum i wolną wolę,
daje ziemię jako dar i jako zadanie.
Stworzenie, które nas otacza, samo
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D.C.: Dziękuję za rozmowę.

Zajrzyj do nas!
www.laudatosi.caritas.pl
@CaritasLaudatosi
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Ludzie i dzieła

NIE wykluczeni z pomocy
– ograniczenie przebywania osób
bezdomnych w przestrzeni publicznej, które może skutkować szybszym
rozprzestrzenianiem się wirusa.
W ramach współpracy Caritas Polska
wyposażyła patrole Straży Miejskiej
w przyłbice ochronne i środki dezynfekcyjne.

Czas epidemii to sprawdzian. Dla sił szybkiego
reagowania, organów
państwowych, organizacji
pomocowych i dla nas samych. Sprawdzian umiejętności i wrażliwości na los
tych najbardziej zagrożonych i bezbronnych – ludzi
starszych, schorowanych,
niepełnosprawnych, przebywających w zakładach
opiekuńczych i miejscach
odosobnienia.
Po ponad trzech miesiącach doświadczeń, walki o ludzkie zdrowie
i życie, stawiania czoła rozprzestrzenianiu się epidemii możemy powiedzieć, że dajemy radę, chociaż walka
trwa i nic nie jest jeszcze przesądzone.
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Na podsumowanie i liczenie szkód
społecznych i ekonomicznych przyjdzie czas. Dziś za to możemy powiedzieć, że w Polsce, podobnie jak
w wielu innych krajach, na prawdziwe
uznanie i podziw zasługuje postawa
zwykłych ludzi, pracowników różnych
organizacji pomocowych i wolontariuszy, którzy znaleźli się w sytuacjach
ekstremalnie trudnych, związanych
ze świadczeniem pomocy bez podstawowych środków ochrony osobistej,
często procedur i instrukcji na wypadek sytuacji krytycznych. Myślimy tu
nie tylko o pracownikach placówek
zamkniętych, ale też o lekarzach-wolontariuszach i pielęgniarkach w warszawskiej przychodni Lekarzy Nadziei
dla bezdomnych, pracownikach schronisk, jadłodajni dla ubogich, a także
o funkcjonariuszach Straży Miejskiej,
którzy działają w środowiskach o wysokim stopniu zagrożenia.

Patrole dla
bezdomnych
Caritas Polska, wśród różnych
ogólnopolskich przedsięwzięć charytatywnych, objęła pomocą także
osoby bezdomne żyjące na terenie
Warszawy w warunkach wykluczenia społecznego, poza schroniskami,
wspomagając tym samym działające
tu placówki Caritas podlegające archidiecezji warszawskiej i diecezji
warszawsko-praskiej. Od 20 marca
z siedziby Caritas Polska przy ulicy Okopowej wyruszają we wtorki
i piątki samochody patrolowe Straży Miejskiej z żywnością, maskami
i innymi środkami ochrony. Docierają do ponad 100 miejsc na terenie
całej Warszawy, w których przebywają bezdomni. Celem tej akcji jest
– oprócz zaopatrzenia w żywność

Caritas

Od funkcjonariuszy Straży Miejskiej
otrzymujemy na bieżąco informacje
o sytuacji, jaka panuje w środowisku bezdomnych i o istniejących potrzebach. Możemy powiedzieć, że
do momentu oddania tego numeru
kwartalnika do druku w schroniskach Caritas i wśród bezdomnych,
do których docieramy, nie odnotowano przypadków zachorowań i zakażeń, poza kilkoma przypadkami
podejrzeń, które zostały wyjaśnione.
Natomiast dwaj ratownicy medyczni Ulicznego Patrolu Medycznego,
wspólnego projektu Caritas Polska,
Straży Miejskiej i Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, zostali poddani dwutygodniowej kwarantannie i obecnie
są gotowi do służby.

Dajemy radę
Epidemia nie zablokowała także działań pomocowych, z którymi Caritas
docierała do młodych osób w ramach
programu „Damy radę!”. Program
adresowany jest do osób w kryzysie bezdomności bądź zagrożonych
bezdomnością i marginalizacją życia.
Prowadzony jest w Caritas Polska
od 2013 r. i działa bez przerwy;
obecnie – z konieczności – on-line,

numer 2 – czerwiec 2020

ale w uzasadnionych przypadkach
również w formie osobistych interwencji. Uczestnicy otrzymują pomoc
materialną, żywnościową, psychoterapeutyczną, pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych i osobistych.
Obserwujemy nawet pogłębienie
się integracji grupy i wiele pozytywnych sygnałów świadczących
o sprawnym pokonywaniu przez
uczestników różnych przeszkód życiowych. Wystarczy powiedzieć, że
wszyscy uczestnicy pracują, jeden
przygotowuje się do zaocznego egzaminu maturalnego, jeden absolwent programu usamodzielnił się,
awansuje w pracy i zaocznie studiuje.
Wszyscy, jak dotychczas, zachowują
abstynencję i realizują, poza jednym
przypadkiem, założenia zawartych
z Caritas Polska umów.
Kontynuowana jest również pomoc
dla osadzonych w zakładach karnych,
od których otrzymujemy listy. Korespondencja jest dużym wyzwaniem
dla nas. Staramy się odpisywać na
każdy list, a w uzasadnionych przypadkach wysłać osadzonym potrzebne rzeczy. Najczęściej są to przybory
do pisania, znaczki, koperty, książki, artykuły do zajęć plastycznych.
W wielu listach pojawia się potrzeba
wsparcia psychicznego i duchowego.
Możliwość niesienia pomocy i sygnały, że jest ona potrzebna i dobrze
odbierana, to dla nas radość i inspiracja. Dzięki temu, że staramy się być
wśród potrzebujących, widzimy jak
epidemia wpływa na ludzi. Wywołuje poczucie izolacji, lęku, osamot-

nienia i niepewności, ale rodzi także
potrzebę autentycznych kontaktów
międzyludzkich. To znaki czasów,
ale także znaki nadziei, powstawania pełniejszych więzi społecznych
i zmian.
Wszystkim współpracownikom i darczyńcom, bez których zaangażowania nie bylibyśmy w stanie prowadzić naszej działalności pomocowej,
najserdeczniej dziękujemy i prosimy
o dalsze wsparcie i życzliwość.
Tekst Janusz Sukiennik
Zdjęcia Mikołaj Brożek

Każdy może wesprzeć program
„Damy radę!”
 płat należy dokonywać
W
na konto: Bank Millennium
S.A. PL 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
z dopiskiem DAMY RADĘ
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Daliśmy radę!
Historia sukcesu Bartka
Skończył 36 lat i jest
osobą uzależnioną od
narkotyków. W 2019 roku
trafił do programu „Damy
radę!” uruchomionego
przez Caritas Polska.
Dziś Bartek jest innym
człowiekiem.

lepsze niż w państwach takich, jak
USA czy Niemcy. Polskie programy
zwykle trwają dłużej i są świetnie
realizowane przez instytucje pozarządowe, które nie są ograniczone
w działaniach przez administrację
państwową.

Pracuje w firmie budowlanej Bricoman, studiuje i myśli o założeniu
rodziny. Po zaledwie półrocznym
programie z nadzieją patrzy w przyszłość. — To jest jedyny program oferujący tak szeroką i skuteczną pomoc!
— przekonuje Bartek.

Za motywacją często stoi drugi człowiek. O programie „Damy radę!”
Bartek usłyszał w ośrodku Monar
w Głoskowie. Leczył się tam od jakiegoś czasu, mając za sobą długie
lata cierpienia. Przyznaje, że pobyt
w Monarze uratował mu życie i rozpoczął długi proces wewnętrznego
kształtowania. Kolejnym milowym
krokiem okazała się rozmowa z kolegą z ośrodka, który uczestniczył
w programie Caritas Polska. Wszelkie wątpliwości rozwiało spotkanie
z Januszem Sukiennikiem. Janusz,
który jest kierownikiem programu
„Damy radę!”, przyjechał do ośrodka
wraz ze współpracownikami, by wyjaśnić zasady działania programu. To,
co ostatecznie przekonało Bartka, to
zachęta bliskich.

Osoba uzależniona jest osobą chorą. Jest to choroba uczuć i emocji,
choroba, której źródłem jest lęk
przed światem i przyjęciem całej
prawdy o sobie. Choroba zamyka
człowieka i zabija chęć poznawania.
To rodzi ból, który uśmierzyć może
narkotyk lub alkohol. Odpowiedzią
otoczenia, osób zdrowych, powinno
być współczucie, ponieważ choroba uzależnienia zniewala, niszczy
umiejętność trzeźwego patrzenia na
świat. A przecież nikt nie chce być
niewolnikiem, nawet uzależnieni...
Leczenie osób uzależnionych w Polsce jest możliwe – podlega nawet
refundacji. Co więcej, często kończy się sukcesem. Efekty są nawet
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Spotkania, które
wszystko zmieniają

Kluczowa była pomoc w przygotowaniu planu wyjścia na prostą,
rozpoczęcia życia na nowo i zdefiniowania priorytetów. Ważne było
szukanie własnego potencjału życiowego i przyjęcie wyzwań. Podstawę

terapii stanowiły obowiązkowe spotkania odbywające się raz w tygodniu. Pomoc obejmowała warsztaty
terapeutyczne i wsparcie finansowe. Równie ważne było wsparcie
organizacyjne opiekunów programu.
Dzięki ich pomocy Bartek przeniósł
się z tymczasowego miejsca pobytu
do centrum młodzieżowego w Legionowie, prowadzonego przez siostrę
Jolantę Glapkę, i mógł wyrobić kartę
miejską, bez której nie dałby rady
funkcjonować w Warszawie. Spotkania były kameralne, równocześnie
brało w nich udział 3-4 uczestników.
Rozmowy zaczynały się od podstawowego pytania „Co tam u was?”.
Dla osób uzależnionych taka stała
kontrola jest konieczna, bo ogranicza
możliwość powrotu do nałogu.

>>

cie, jakie otrzymał. W ośrodkach,
które wspomagają osoby uzależnione i bezdomne, są często stosowane bardzo ścisłe ramy. Program
„Damy radę!” kładzie silny nacisk na
rozwój człowieka, którego nie powinno się zbytnio ograniczać. Jest
to kluczowa zaleta tego programu,
która umożliwiła Bartkowi rozpoczęcie studiów zaocznych. Równocześnie zadbano o to, aby mógł
powoli stawać na własnych nogach.
Punktem przełomowym była pomoc

w znalezieniu odpowiedniej pracy
– zgodnej z umiejętnościami i temperamentem Bartka, w porządnej
firmie, w dobrym środowisku, na
podstawie umowy o pracę. Pracodawcy niechętnie zatrudniają
osoby po przejściach, nie ufają im.
Na szczęście Bartek mógł liczyć na
rekomendację opiekunów programu i otrzymał pracę w jednym ze
sklepów z materiałami budowlanymi
Bricoman. Hasło firmy „Zawsze, gdy
budujesz i remontujesz” dla Bartka

okazało się symboliczne, bo właśnie
zaczął remont całego życia, począwszy od fundamentów, aż po nową,
solidnie zbudowaną tożsamość.
Obecnie Bartek jest doradcą klienta
w dziale sanitarnym. Przygotowuje
produkty do sprzedaży, wystawia
je w sklepie i sprawdza, które są
w promocji. Jednak przede wszystkim towarzyszy klientom i doradza
im. Bardzo docenia atmosferę panującą wśród pracowników – wszyscy
łatwo się dogadują, żartują i wzajemnie wspierają.
Codzienne mierzenie się z wyzwaniami i pokusami stało się możliwe dzięki fundamentalnej zmianie myślenia
i szukaniu wzorców wśród faktycznych autorytetów. Po 7 miesiącach
pracy Bartek cieszy się z możliwości
zarabiania i budowania stabilizacji
w swoim życiu. W dobie koronawirusa jego los mógł się różnie potoczyć,
ale dzięki swojemu pełnemu zaangażowaniu jest dzisiaj lubianym i szanowanym pracownikiem, któremu
powierza się najtrudniejsze zadania
do wypełnienia. Jest człowiekiem,
który osiąga sukces.
— Praca to stabilizacja, coś bardzo
ważnego dla osoby uzależnionej i nieodzownego do wyjścia z nałogu. Dzięki
tej pracy mam poczucie bezpieczeństwa i jestem w stanie osiągać kolejne
postawione przed sobą cele — mówi
Bartek. — Warto dać szansę programowi „Damy radę!”. Z powodu jego
niestandardowości, pasji, którą zaraża pan Janusz i jego współpracownicy
oraz jego wielowymiarowej pomocy.
Nie słyszałem, by jakiś inny program
oferował od początku taką pomoc
materialną i udzielał kredytu zaufania
uczestnikom. Stawia na odpowiedzialność i zadaniowość. Gdzie indziej człowiek trafia zawsze do hostelu, miejsca
jednak zamkniętego, tutaj natomiast
zachęca się do samodzielności już od
początku.

— Pracownicy programu zwracali się
do mnie z wielką troską. W szczególności kierownik programu. On potrafi
zarazić pasją. Ma ją w sobie i przelewa
na uczestników spotkań. Parokrotnie
wziąłem jego słowa do siebie i zacząłem inaczej postrzegać pewne rzeczy.
Pracownicy stawiają na zapewnienie
uczestnikom możliwości rozwoju osobistego. W moim przypadku rozwój to
gwarancja trzeźwego życia. W przypadku innych – na przykład wyjścia
z bezdomności — przekonuje Bartek.

Remont całego życia
Bartek bardzo docenia niestandardowość programu i ogromne wspar-
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Plany i pasje
Podczas trwania programu Bartek
mógł poznać nowych ludzi, zbudował relacje z osobami, które tak, jak
on, walczyły ze swoimi nałogami. Nie
brakowało też inicjatyw integracyjnych. Wspólne wyjścia do kina czy
na pływalnię były momentami, które
pozwalały się odprężyć, poznać coś
nowego. Takie zwykłe aktywności
mobilizują do przekraczania swoich
kolejnych granic. Bartek całkowicie
zmienił środowisko i zerwał stare
kontakty, które ciągnęły go ku upadkowi. Obecnie skupia się na swoich
studiach i odbudowie relacji z rodziną,
pomagając bliskim w potrzebie i spędzając z nimi czas. Stał się mężczyzną,
który jest w stanie zaoferować swoje
wsparcie. Nadrabia stracone lata.
— Studiuję kierunek, o którym zawsze
marzyłem. Teraz uczę się angielskiego
na zaliczenie przedmiotu, uprawiam
równocześnie sport i mam nową pasję – bieganie. Pokonałem ostatnio
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swój pierwszy półmaraton i liczę, że
tak będzie w moim życiu, że krok po
kroku pokonam swój pełny maraton
— mówi Bartek. Zmiany sprawiły, że
chce założyć rodzinę i po prostu żyć.
W przyszłości chciałby pracować jako
terapeuta uzależnień, by pomagać innym w pokonywaniu nałogów. Teraz
daje sobie czas na ustabilizowanie
życia, bo – jak mówi – tylko osoba,
która sama ułożyła swoje sprawy, może
pomagać innym.
Przywracanie godności osobom bezdomnym i wykluczonym jest procesem długim, żmudnym i wymagającym olbrzymiej determinacji terapeutów i wszystkich pracowników
włączonych w to zadanie. Ludzie
pragnący odzyskać wolność otrzymują na nowo dar życia i możliwość
dzielenia się nim z innymi. Program
jest finansowany przez darczyńców,
stąd Caritas Polska stale zachęcado jego wspierania. Św. Jan Paweł II
w swojej homilii na Błoniach krakowskich 18 sierpnia 2002 roku mówił:

„Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie brata, który wraz
z utratą pracy, dachu nad głową,
możliwości godnego utrzymania rodziny, wykształcenia dzieci doznaje
poczucia opuszczenia, zagubienia
i beznadziei. Potrzeba »wyobraźni
miłosierdzia«, aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo
i materialnie; aby nie odwracać się od
chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść
radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują
wewnętrzną walkę ze złem. Potrzeba
tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie
tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: »Chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj«. Oby dzięki bratniej miłości
tego chleba nikomu nie brakowało!
»Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią« (Mt 5, 7)”.
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Caritas
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Bogactwo
w czasie
kryzysu
W sytuacjach krytycznych weryfikują się ludzkie postawy, programy,
idee i ideologie. Doświadczenie, jakie przechodzimy pod hasłem COVID-19, obnażyło wszystkie braki
systemowe, ale przede wszystkim
odsłoniło ogromne zasoby – często
uśpione i niewykorzystane w warunkach normalnych – na których
opiera się bogactwo kraju. Niech to
nie zabrzmi jak truizm, ale oprócz zasobów naturalnych, tym bogactwem
są ludzie, ich ofiarność, talenty, gotowość do poświęcenia, nawet zdrowia
i życia, dla dobra innych.
Zanim machina państwowa otrząsnęła się z szoku i zaczęła działać
według nowych priorytetów, wiele
małych firm, zakonów i osób indywidualnych rozpoczęło produkcję,
często chałupniczymi metodami,
maseczek i przyłbic ochronnych,
a nawet prostych respiratorów.
Przez pierwszy miesiąc epidemii
Przychodnia Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w Warszawie, która
przyjmuje po 20 i więcej pacjentów
dziennie, działała bez żadnych środków ochrony osobistej dla personelu. Podobnie patrole Straży Miejskiej docierające do bezdomnych
z pomocą żywnościową od Caritas.
Zaopatrzenie z nieformalnych źródeł było wtedy przełomem i łykiem
nadziei.
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Ekstremalna sytuacja, w jakiej
znalazł się dziś świat, i przykłady ludzkiej solidarności każą
nam zastanowić się, co jest
wartością najwyższą.

Oto zgłosił się do nas właściciel warszawskiego architektonicznego biura projektowego o światowej renomie, który przestawił szybko swoją
działalność i na dwóch posiadanych
drukarkach 3D rozpoczął produkcję
przyłbic ochronnych oraz namiotów
do intubowania chorych. Rozsyła
je do szpitali w całej Polsce całkowicie gratis. Dzięki tej inicjatywie
mogliśmy zaopatrzyć w przyłbice
ochronne patrole Straży Miejskiej,
wspomnianą przychodnię Lekarzy
Nadziei i kilka innych jednostek posługujących w szczególnie zagrożonych wirusem środowiskach.

”

Jesteśmy przestraszeni
i zagubieni. Jak uczniowie
Ewangelii zostaliśmy zaskoczeni
przez nieoczekiwaną
i gwałtowną burzę. Zdaliśmy
sobie sprawę z tego, że jesteśmy
na jednej łodzi, wszyscy
krusi i zdezorientowani, ale
jednocześnie ważni i niezbędni,
wszyscy wezwani do tego, by
wiosłować razem, wszyscy
potrzebujący wzajemnego
pocieszenia.

wa i mazowieckie” i „Maseczki dla
warszawskich medyków”. Maseczki bardzo dobrej jakości są nadal
szyte między innymi przez siostry
klaryski klauzurowe w Miedniewicach, siostry augustianki z Krakowa,
gospodynie domowe, a następnie
dostarczane potrzebującym. Praktycznie w każdej ilości, z bezpłatną
dostawą lub z własnym odbiorem.
W maseczki zaopatrujemy także,
wraz z dowożoną żywnością, warszawskich bezdomnych.
We wszystkich rejonach Polski
obudził się na niespotykaną skalę
oddolny ruch samopomocy, wsparcia potrzebujących ludzi i instytucji.
Duch solidarności i braterstwa. Nie
zapomnimy tej wiosny w naszym
kraju.
JS

Papież Franciszek, marzec 2020

Otrzymaliśmy również maseczki
wielokrotnego użytku, całkowicie
bezpłatnie, od grupy wolontariuszy
działających pod hasłami „Maseczki
i przyłbice dla medyków Warsza-
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Mocarze potrzebują domu
W Mocarzewie na Mazowszu siostry
zmartwychwstanki prowadzą ośrodek dla 80
niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Aby zapewnić
im bezpieczne schronienie w dorosłym życiu,
rozpoczęły budowę kolejnego domu. Caritas Polska
wspiera tę inicjatywę i apeluje o pomoc w jej realizacji.

„Jesteśmy siostrami zakonnymi i codziennie
pracujemy z Mocarzami. Każdy z nich fizycznie
jest kruchy i delikatny, ale jest prawdziwym
Mocarzem ducha. My chcemy im służyć
w codzienności, by jeszcze lepiej realizować
słowa cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, mnieście uczynili”.

nie było — dodaje siostra Benedykta
Pogorzelska.

Siostra Elwira Szwarc ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego od kilkunastu lat pracuje
z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Mocarzewie, gdzie siostry
zmartwychwstanki prowadzą szkołę
specjalną i ośrodek wychowawczy.

O swoich podopiecznych siostry
zmartwychwstanki mówią „mocarze”. — Pomimo swej niepełnosprawności, mimo nieszczęść, których nie
szczędzi im życie, mają swoją niepowtarzalną moc, którą dzielą się z nami.
Ta moc od nich promienieje. Może nigdy nie nauczą się pisać, liczyć, czytać,
ale mają swoje dary. Bóg złożył przeogromne bogactwo w tajemnicy ich
serc i tymi darami obdarzają nas każdego dnia — tłumaczy siostra Elwira.

— Nasze dzieciaki mogą być z nami tylko do 25. roku życia. Po osiągnięciu
tego wieku często nie mają gdzie się podziać, bo albo nie mają rodziców, albo
ich rodzice są już starsi, schorowani
i nie są w stanie się nimi zaopiekować.
Dlatego postanowiłyśmy wybudować
im dom w miejscu, które znają, kochają,
w którym czują się bezpiecznie — wyjaśnia siostra Elwira.
Dom Mocarzy rośnie.
Powstały dopiero
ściany nośne parteru,
ale już widać skalę
przedsięwzięcia
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Nie ośrodek, nie placówka, a właśnie
dom – tak o powstającym obiekcie
mówią siostry, ich podopieczni,
a także rodzice dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami przebywających pod opieką zmartwychwstanek w Mocarzewie.

Caritas
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— Ten dom to jest marzenie, które
było gdzieś w naszych sercach od lat.
To nie zadziało się rok czy dwa lata
temu, tylko po prostu brakowało nam
odwagi, żeby zacząć. Funduszy na to

Wielka moc
w kruchych ciałach

— Wiele osób pyta, dlaczego właśnie
tu ten dom, dlaczego taki duży — mówi
siostra Benedykta Pogorzelska, która
także pracuje w Mocarzewie. — Dla
naszych dzieci, które przebywają z nami
od wielu lat, Mocarzewo jest domem,
nawet jeśli mają rodziców. Rodzice także mówią, że Mocarzewo to ich drugi
dom, że to dom nie tylko dla ich dzieci, ale także dla nich. Mogą tu przyjechać, być z nami i dużo skorzystać, bo
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czasem potrzebują rozmowy, wsparcia
w wychowaniu swoich dzieci. Nie teoretycznej pedagogiki, ale takiego wysłuchania — dodaje siostra Benedykta
i tłumaczy, że dla dzieci z niepełnosprawnościami zaaklimatyzowanie
się w nowym miejscu jest niezwykle
trudne i nie zawsze do końca się udaje. Tym ważniejsze jest zapewnienie
im stabilnego środowiska, w którym
mogą czuć się bezpiecznie.
Siostra Benedykta opowiada też, jak
będzie wyglądał nowy, wymarzony
dom dla Mocarzy. Przede wszystkim
musi to być dom z szerokim zapleczem, bo podopieczni zawsze będą

W miejscu, gdzie
będzie kaplica,
już wisi krzyżyk
i wizerunek Matki Bożej

potrzebowali wsparcia drugiej osoby
we wszystkich czynnościach życiowych. — Chcemy też zapewnić im możliwość aktywności, żeby ich pobyt nie
ograniczał się do czekania od posiłku
do posiłku lub oglądania telewizji, ale
żeby robili to, co potrafią – na miarę
swoich możliwości. Zaplanowałyśmy
warsztaty terapii, ogród, marzy nam
się hodowla alpak — zdradza siostra
Benedykta.
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Pomoc pilnie potrzebna
— Koszt budowy to ogromna suma,
ale wierzymy w moc boską i moc ludzi
dobrej woli, którzy zechcą nam pomóc — mówi siostra Elwira Szwarc.
W nowym domu w Mocarzewie podopieczni sióstr będą mogli mieszkać
po osiągnięciu pełnoletności.
Dzięki wsparciu ofiarodawców
– osób i instytucji, a także sióstr
z innych wspólnot – udało się już
zakończyć budowę fundamentów
domu. Drugi etap prac obejmuje budowę parteru, pierwszego i drugiego piętra oraz poddasza. Kwota potrzebna na ten cel to 2,5 mln zł,
cała inwestycja ma kosztować
18 mln zł. Część środków na realizację drugiego etapu udało się
już zebrać, ale siostrom zależy
na szybkim zgromadzeniu całej
potrzebnej sumy – tak, aby do
końca roku budynek stał już
pokryty dachem.
— Warto wspomóc dzieło sióstr
zmartwychwstanek z Mocarzewa,
bo emanuje z niego prawdziwa,
wielka miłość — dzieli się refleksją ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska, który w towarzystwie Jörga Bastena z niemieckiej organizacji Renovabis,
wspierającej katolików w Europie Środkowej i Wschodniej,
odwiedził siostry, aby zobaczyć,
jak postępują prace przy budowie domu. — Dla podopiecznych
sióstr i dla rodziców tych młodych ludzi
ukończenie tej budowy, a następnie
wyposażenie i uruchomienie domu,
oznacza bezpieczną przyszłość. Każdy, kto zna codzienność tych rodzin,
wie, jakie to dla nich ważne — dodaje.
— Witając się z podopiecznymi sióstr
odniosłem wrażenie, że są szczęśliwi.
Myślę, że warto wspierać dzieło dobrze
służące tym, którym życie postawiło
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Oprócz
codziennej
opieki nad
wychowankami
siostry znajdują
siłę na wspólną
zabawę
i rozwijanie
talentów

poprzeczkę wyżej niż innym — podkreśla Jörg Basten.
Budowa dużego domu dla osób niepełnosprawnych to ogromne wyzwanie, wymagające samozaparcia,
wielu starań, które trzeba łączyć
z ciągłą codzienną opieką nad wychowankami, dlatego zapytaliśmy
siostry, skąd biorą na to siłę: — Skąd
biorę siłę? Od Boga, czerpię ją z modlitwy, ale także do naszych dzieci
— przyznaje siostra Benedykta.

Jak wesprzeć budowę
Jak mówią siostry – dzieło, na które się porwały, jest szalone i tak po
ludzku niemożliwe do zrealizowania,
bo koszt budowy Domu Mocarzy
to 18 milionów złotych. To kwota,
którą ciężko sobie siostrom wyobrazić, a co dopiero mieć ją na koncie.
Wierzą jednak w Bożą pomoc i w to,
że na swojej drodze spotkają anioły,
zwykłych dobrych ludzi.
W Domu Mocarzy ma zamieszkać
80 osób – tylu podopiecznych mają
dziś siostry z Mocarzewa w swoich
placówkach dla dzieci i młodzieży.
Siostry zbierają pieniądze różnymi
sposobami – kwestują pod kościołami, sprzedają wytworzone produkty,
pojawiają się w mediach, prowadzą
stronę internetową DomMocarzy.pl,
za pomocą której można wesprzeć
dzieło. W pomoc włączyła się także Caritas Polska, która uruchomiła
zbiórkę.
Tekst Centrum Medialne Caritas Polska

 MS-y o treści MOCARZE
S
można wysyłać pod nr
72052 (koszt: 2,46 zł z VAT)
 płaty można dokonać
W
także wchodząc na stronę:
dommocarzy.pl
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WTZ!

PIERWSZA POŁOWA
TEGO ROKU UPŁYWA
POD ZNAKIEM
PANDEMII. DOTYKA
ONA W MNIEJSZYM
LUB WIĘKSZYM
STOPNIU WSZYSTKICH,
ALE NAJBARDZIEJ
STARSZYCH, CHORYCH
I NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
NIESTETY OŚRODKI TAKIE,
JAK WTZ, KTÓRE DO TEJ
PORY BYŁY DLA NICH
WSPARCIEM, SZANSĄ
I OKNEM NA ŚWIAT,
MUSIAŁY ZAWIESIĆ
DZIAŁALNOŚĆ. JEDNAK
KADRA PLACÓWEK NIE
ZAPOMNIAŁA O SWOICH
PODOPIECZNYCH.
WCIĄŻ STARA SIĘ BYĆ
DLA NICH WSPARCIEM
I KONTAKTUJE SIĘ Z NIMI,
TYLE ŻE… ZDALNIE.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej to
placówki dziennej pomocy dla osób
niepełnosprawnych. Na zajęcia w 62
prowadzonych przez Caritas Warsztatach Terapii Zajęciowej uczęszcza
blisko 2,5 tys. osób o różnym stopniu
niepełnosprawności, najczęściej intelektualnej. Rozwijają swoje umiejętności i nabywają nowe, uczą się
samodzielności, ale przede wszystkim funkcjonują w grupie, ciesząc
się obecnością innych i doskonaląc
kompetencje społeczne. Jednak
w marcu tego roku podopieczni WTZ
dowiedzieli się, że muszą pozostać
w swoich domach. Mając na względzie zdrowie osób niepełnosprawnych 11 marca Zarząd Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych polecił wojewodom
zawieszenie zajęć w Warsztatach
Terapii Zajęciowej, a także innych
placówkach dziennej pomocy.

Dla wielu niepełnosprawnych pozostanie w domu oznacza brak rozwoju, a nawet stratę tego, co już
udało się uzyskać w trakcie zajęć,
a dla niepełnosprawnych umysłowo jest niezrozumiałe i trudne do
zaakceptowania. Jest to też trudne
dla ich najbliższych, którzy stają
przed koniecznością podjęcia domowej rehabilitacji i organizowania zajęć we własnym zakresie.
Stan zawieszenia dla opiekunów
i instruktorów WTZ nie jest jednak stanem bez aktywności. Część
z nich swoje zaangażowanie ukierunkowała na pomoc bezpośrednio
związaną z pandemią, a część stara
się przeformułować typowe zajęcia
z podopiecznymi na zajęcia on-line
i pomoc zdalną. Pomysłów i sposobów współpracy z podopiecznymi
na odległość jest – jak się okazuje
– wiele.

Caritas
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DIECEZJI
DROHICZYŃSKIEJ

Pracownicy WTZ W BIELSKU PODLASKIM I SOKOŁOWIE PODLASKIM, mimo zawieszenia codziennych zajęć dla podopiecznych, nie
pozostają bezczynni.
W Bielsku Podlaskim szyją maseczki
na potrzeby szpitala, sanepidu oraz
innych jednostek powiatu bielskiego,
które tego wsparcia potrzebują. Maseczki otrzymali także podopieczni
Warsztatu i ich rodziny. — Ponadto,
w miarę możliwości, odwiedzamy
naszych podopiecznych i ich rodziny celem bieżącego wsparcia, monitorujemy sytuację i sprawdzamy,
co komu jest potrzebne — mówi
Monika Piotrowska-Śliwińska, kierownik WTZ. Niektórym podopiecznym opiekunowie zawożą pracę do
domu, ponieważ chcieliby robić coś
pożytecznego. W okresie Wielkiego
Tygodnia, w ramach akcji Święconka oraz „Dzielny, bo dobry”, kadra
Warsztatu odwiedziła każdego podopiecznego z paczką świąteczną oraz
święconką. Pracownicy poinformowali podopiecznych o możliwościach
wsparcia finansowego oferowanego
przez PFRON oraz zaoferowali pomoc w wypełnianiu wniosków do
PCPR. — Wyruszyliśmy w trasę do
naszych podopiecznych, dzięki czemu mieliśmy możliwość zobaczenia

się i porozmawiania. Wszyscy podopieczni tęsknią za warsztatami,
a my za nimi — dodaje pani Monika.
Podopieczni bielskiego WTZ mogą
też liczyć na wsparcie on-line poprzez prowadzoną przez pracowników stronę Facebook.

Kadra WTZ W SOKOŁOWIE
PODLASKIM regularnie pojawia
się w pracy i wspiera działania diecezjalnej Caritas. Szyje maseczki
dla potrzebujących instytucji oraz
torby, w których są przekazywane
najpotrzebniejsze artykuły dla seniorów. Bierze też udział w dystrybucji
żywności dla podopiecznych Warsztatu i wszystkich potrzebujących.
Nie pozostawia bez pomocy także
swoich podopiecznych – utrzymuje z nimi stały kontakt i zachęca
do pracy w domu i systematycznie
zleca zadania wspomagające rozwój
różnorakich umiejętności. Źródłem
informacji dla podopiecznych WTZ
w Sokołowie Podlaskim jest także
Facebook. Z regularnych postów
mogą się dowiedzieć, jak prawidłowo myć ręce i jak się chronić w czasie
epidemii, mogą też ćwiczyć dzięki
zamieszczonym filmikom:

DZISIAJ NASI DRODZY
UCZESTNICY OTRZYMALI
MATERIAŁY TERAPEUTYCZNE
DO PRACY W DOMU, ABY
AKTYWNIE I EFEKTYWNIE
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WYKORZYSTYWALI CZAS
WOLNY. MIŁEJ PRACY!
PRZEBYWAJĄC W DOMU NIE
ZAPOMINAJCIE O RUCHU,
KTÓRY JEST BARDZO WAŻNY.
DZIEKI NIEMU MAMY DOBRE
SAMOPOCZUCIE, WZMACNIAMY
MIĘŚNIE, ODŻYWIAMY
KOŚCI ORAZ ZWIĘKSZAMY
ODPORNOŚĆ. W TYM OKRESIE
JEST ONA BARDZO WAŻNA.
PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY
PRZYKŁADOWY ZESTAW
PROSTYCH ĆWICZEŃ.
XVIII EDYCJA
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „SZTUKA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH" […].
WYKORZYSTAJCIE TEN CZAS
KREATYWNIE W DOMU,
BY NAMALOWAĆ PIĘKNIE
I DOKONAĆ PRZEŁOMU,
NAGRODĘ ODEBRAĆ I NIE ODDAĆ
NIKOMU!

ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ

WTZ W GDYNI działa przy Centrum
Pomocowym Caritas im. św. o. Pio.
W czasie zawieszenia zajęć w ośrodku opiekunowie współpracują
z uczestnikami Warsztatu w formie zdalnej. — Pracujemy m.in. nad
inscenizacją wiersza J. Tuwima pt.
„Lokomotywa”. Część uczestników
uczy się recytacji, część wykonuje
ilustracje, które będą wykorzystane
do scenografii. Pracując zdalnie planujemy również wykonanie nagrania
inscenizacji w formacie MP4 i w najbliższym czasie umieścimy je na naszej stronie Facebook. Uczestnicy
wykonali także urodzinowe laurki
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dla kolegi i przesłali je mailem, sprawiając mu ogromną radość — mówi
Maria Sobczyk, kierownik WTZ.
— Mamy jednak nadzieję, że w tym
trudnym okresie najważniejszą pracę wykonujemy wspierając psychologicznie naszych podopiecznych
poprzez utrzymywanie stałego,
codziennego kontaktu telefonicznego, zarówno z uczestnikami, jak
i rodzicami, a także inspirując do
samodzielnych działań, dostarczając materiały potrzebne do pracy
w domu i organizując spotkania
na stronie Facebook. Pracownicy
naszego Warsztatu szyją również
materiałowe maseczki i w miarę potrzeb dostarczają uczestnikom, oraz
ich rodzinom — dodaje pani Maria.

PANI PSYCHOLOG ODWIEDZIŁA
DZIŚ NASZYCH UCZESTNIKÓW
I OPIEKUNÓW. ZAWIOZŁA
IM MASECZKI, MATERIAŁY
I PRZYBORY NIEZBĘDNE
DO PROWADZENIA ZAJĘĆ
W DOMACH. PO OCZACH WIDAĆ,
ŻE WSZYSCY ZADOWOLENI.
TRZYMAJCIE SIĘ.
W CZASIE PANDEMII
UCZESTNICY SIĘ NUDZĄ.
O NIE, NIC Z TEGO! POWSTAJĄ
PRAWDZIWE DZIEŁA SZTUKI.
KOLOROWE I OPTYMISTYCZNE
PRACE.
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DIECEZJI
GLIWICKIEJ

WTZ W GLIWICACH ma pod opieką 55 osób, które odbywają terapię
w 9 pracowniach. W czasie zawieszenia zajęć w ośrodku terapeuci
i instruktorzy wykonują pracę zdalną utrzymując stały kontakt z podopiecznymi i ich rodzinami. — To
2 godziny dziennie telefonicznych
rozmów! Podtrzymujemy na duchu
uczestników, osoby niepełnosprawne. Jesteśmy też przygotowani na
dostarczenie pomocy żywnościowej, dostarczymy ją na zgłoszenie
— mówi Joanna Kołoczek-Wybierek,
kierownik Warsztatu.

ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ

WTZ IM. DR HELENY BUJARSKIEJ
W KŁECKU jest placówką pobytu
dziennego dla 35 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną
i fizyczną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia są prowadzone w 7 pracowniach. W czasie
zawieszenia zajęć w ośrodku praca
realizowana jest zdalnie. Pracownicy
są w stałym kontakcie telefonicznym
z podopiecznymi i ich rodzicami bądź
opiekunami, udzielają im wsparcia
i są gotowi zaangażować się także
w inną formę pomocy.
WTZ „RADOSNE SERCA” W BIELICACH ma pod opieką 30 osób
niepełnosprawnych intelektualnie
i fizycznie w stopniu umiarkowanym
i znacznym, a zajęcia odbywają się
w 6 pracowniach. Zawieszenie zajęć w ośrodku nie oznacza jednak
braku zajęcia dla pracowników:
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— Odbieramy żywność z Biedronek
i przekazujemy ją do domów uczestników. Terapeuci przeprowadzają zajęcia z uczestnikami zdalnie — mówi
Lucyna Lepczyńska, p.o. kierownika
Warsztatu.
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leki. Karty zostaną rozdane uczestnikom WTZ po powrocie na zajęcia.
Psycholog prowadzi także rozmowy
telefoniczne z opiekunami. Uczestnikom, którzy korzystają Facebooka, opiekunowie rozsyłają zadania
i ćwiczenia do wykonania. Ponadto
pracownicy WTZ są zaangażowani
w szycie maseczek dla powiatowego
szpitala i wykonują osłony na twarz
dla pracowników sklepów i innych
punktów usługowych.

DIECEZJI
KALISKIEJ

WTZ W SŁUPI POD KĘPNEM ma
40 podopiecznych i oferuje zajęcia
w 8 pracowniach. Uczestnikami są
osoby niepełnosprawne intelektualnie bądź fizycznie. — Po zawieszeniu
zajęć w ośrodku kadra utrzymuje
stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi i ich rodzinami, przy
czym każdy instruktor ma pod opieką uczestników ze swojej pracowni
— mówi Barbara Woźnica, kierownik
Warsztatu. — Okres ograniczonego
kontaktu z podopiecznymi niektórzy
pracownicy mogą wykorzystać na
pracę, na którą w zwykłych warunkach mieli za mało czasu. Na przykład psycholog przygotowuje dla
wszystkich podopiecznych tzw. Karty Życia. Jest to sztywna karta przypominająca dowód osobisty, z informacją do kogo dzwonić w sytuacji
kryzysowej, jakie jej właściciel ma
choroby i alergie oraz jakie przyjmuje

Caritas

ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

WTZ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ w dzielnicy Halemba ma pod opieką 130
uczestników. Pracownicy są w stał ym kontakcie telefonicznym
z uczestnikami Warsztatu. Z własnej inicjatywy szyją też maseczki,
które nieodpłatnie przekazują m.in.
szpitalowi, straży miejskiej czy przychodni rejonowej. — Funkcjonujemy na wysokich obrotach. Wczoraj
i dzisiaj do 9.00 wykonaliśmy prawie
setkę telefonów do naszych uczestników i ich rodziców — powiedział
Marek Różański, kierownik WTZ.
— Pytaliśmy o samopoczucie, udzielaliśmy wsparcia i informowaliśmy
o terminach zawieszenia zajęć. Za-
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gotowaniu niezbędnych pomocy do
prowadzenia przyszłych zajęć terapeutycznych dla swoich wychowanków — dodaje pan Dariusz.

pewnialiśmy, że w razie potrzeby
nasi podopieczni mogą się do nas
zwrócić o pomoc — wyjaśnia Dariusz
Sitko, dyrektor Ośrodka dla Osób
Niepełnosprawnych Najświętsze
Serce Jezusa, w ramach którego
funkcjonuje WTZ w Rudzie Śląskiej.
— Każdy taki kontakt służy rozeznaniu w bieżącej sytuacji życiowej
podopiecznego oraz udzieleniu mu
wsparcia emocjonalnego, poprzez
dodanie otuchy i uwolnienie go od
lęku. Zarazem jest wykorzystywany do przypominania i instruowania
każdego z respondentów w kwestii
skrupulatnego przestrzegania zasad
higieny, bezpiecznego zachowania
i konieczności ograniczania wyjść na
zewnątrz domu. Terapeuci pomagają
uczestnikom samodzielnie organizować sobie czas wolny, udzielając im
stosownych podpowiedzi, instruując
ich w tym zakresie, dostarczając im
różnego rodzaju materiały i sprzęty.
Zainteresowanym przekazano m.in.
materiały do arteterapii, wypożyczono drobny sprzęt audiofoniczny (np.
przenośne radio, magnetofon) i gry
planszowe, ofiarowano odzież i środki czystości, a przede wszystkim
wyposażono w maseczki ochronne.
Czas oczekiwania na powrót uczestników do Warsztatu instruktorzy
spędzają także na przeprowadzaniu
drobnych napraw, odświeżaniu pomieszczeń, uporządkowaniu terenu
wokół budynku, a przede wszystkim
na opracowaniu scenariuszy i przy-

WTZ PRZY OŚRODKU MATKA
BOŻA RÓŻAŃCOWA W PSZCZYNIE ma pod opieką 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy Warsztatu udzielają telefonicznego wsparcia podopiecznym
i ich rodzinom – to regularny kontakt
pozwalający zorientować się w sytuacji zdrowotnej uczestników, a także
w innych potrzebach. Ponadto pracownicy WTZ od kwietnia rozwożą
potrzebującym żywność w ramach
programu Spiżarnia Caritas oraz
żywność ze sklepu Aldi. — Nikt nam
nie zgłaszał potrzeb żywnościowych
z WTZ, niemniej wyłaniamy takich
naszych uczestników i ich rodziny,
które nie przyznają się do potrzeb
żywnościowych, ale wiemy, że żyją
skromnie — mówi Piotr Kowalski,
kierownik WTZ. — Opiekunowie
oferują także możliwość wsparcia
psychologicznego, tak potrzebnego
w czasie epidemii i izolacji. Ponadto
informujemy pracujących rodziców
naszych uczestników o możliwości
skorzystania z dodatkowego zasiłku
opiekuńczego (do 14 dni) nad dorosłą osobą niepełnosprawną; a także
o możliwości uzyskania wsparcia ze
strony PFRON w dofinansowaniu
kosztów opieki w warunkach domowych w kwocie 500 zł miesięcznie,
a w razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku (telefonicznie).
W ramach przygotowania pracowni ogrodniczej do funkcjonowania
po powrocie uczestników do zajęć rozpoczęto prace ogrodnicze:
przygotowanie gruntu, nasadzanie
i sianie warzyw, koszenie trawy,
plewienie. Personel WTZ szyje
maseczki ochronne, a dla chętnych
uczestników dostarczane są (z zachowaniem obowiązujących zasad
bezpieczeństwa) materiały do terapii
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zajęciowej w celu wykonywania prac
przez uczestnika w domu.
Wsparcia telefonicznego udziela
również kadra WTZ W KNUROWIE.
Warsztat jest częścią Ośrodka Matka
Boża Uzdrowienie Chorych i ma pod
opieką 50 osób niepełnosprawnych
intelektualnie. — Jesteśmy w stałym
kontakcie telefonicznym z naszymi
podopiecznymi oraz ich opiekunami
prawnymi, rodzinami — mówi Łukasz
Kozłowski, p.o. kierownika Warsztatu. — Dzwoniąc za każdym razem
informujemy o zakazie przemieszczania się, potrzebie zachowania
szczególnej higieny oraz o tym, jak
ważne jest pozostanie w domu w tak
trudnym dla nas wszystkich czasie.
Jednocześnie podczas rozmowy
wspieramy naszych podopiecznych
oraz ich rodziny, podpowiadamy, jak
można zagospodarować czas wolny
od zajęć. Dodatkowo, oprócz telefonicznego przekazywania informacji,
na bieżąco zamieszczamy wszystkie
istotne wiadomości dla podopiecznych oraz ich rodzin na naszym profilu Facebook.

WITAJCIE! DZIŚ MAMY DLA
WAS KOLEJNĄ PROPOZYCJĘ
ZAJĘĆ. PANI MARCELINA
POKAŻE WAM, JAK W PROSTY
SPOSÓB WYKONAĆ KARTKĘ
URODZINOWĄ... NO TO
ZABIERAMY SIĘ DO PRACY.
PS JEŚLI BRAKUJE WAM
MATERIAŁÓW DO WYKONANIA
ZADANIA, DAJCIE ZNAĆ
– POSTARAMY SIĘ COŚ NA TO
ZARADZIĆ.
SAŁATKA OWOCOWA
PRZYGOTOWANIA? PEWNIE
TAK I PEWNE JEST TEŻ TO,
ŻE JEST DAWNO ZJEDZONA,
MAMY NADZIEJĘ, ŻE
WAM SMAKOWAŁO. SKORO
ROZPOCZĘLIŚMY DZIEŃ OD
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ZDROWEJ I POŻYWNEJ SAŁATKI
TO I ZDROWO TRZEBA GO
ZAKOŃCZYĆ... PANI EWA MA
DLA WAS MAŁĄ PROPOZYCJĘ
ĆWICZEŃ. ZAPRASZAMY DO
ZABAWY!
WTZ W TYCHACH jest częścią
Ośrodka Święta Faustyna: — Mamy
to szczęście, że wszyscy nasi uczestnicy mieszkają w rodzinach, są zaopiekowani, a i rodziny są samowystarczalne — mówi Witold Botor,
dyrektor Ośrodka. — Dla naszych
uczestników, jak również dla ich
rodzin, jesteśmy do dyspozycji telefonicznej i w stałej gotowości do
reakcji na konieczność wsparcia we
wszelkiej formie. Jesteśmy też codziennie w stałym kontakcie z Caritas diecezjalną. Podczas tele- i wideokonferencji przekazujemy sobie
informacje o aktualnej sytuacji naszych podopiecznych i pracowników
— dodaje pan Witold.

DIECEZJI
KIELECKIEJ

WTZ W OSTROWIE I PLACÓWKA TERENOWA W KOSSOWIE
od marca utrzymują pracę zdalną.
— Zespół jest w stałym kontakcie
z rodzicami oraz opiekunami prawnymi podopiecznych służąc im radą
oraz pomocą — mówi Tomasz Bugajny, kierownik WTZ. — Wszystkim uczestnikom zaproponowana
została pomoc w robieniu zakupów. Dodatkowo pracownicy WTZ
w Kossowie szyją maseczki, m.in.
z ofiarowanych im materiałów. Od
początku kwietnia razem z GOPS
w Radkowie biorą udział w akcji
„Maseczka dla każdego mieszkańca” — dodaje pan Tomasz.

DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

WTZ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA
W TRZCIANCE I FILIA W WIELENIU
mają pod opieką 60 uczestników. Pracownicy, od czasu zamknięcia zajęć
w ośrodku, wykonują pracę zdalną.
Codziennie na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie
internetowej umieszczają zadania do
wykonania dla uczestników WTZ.
Ponadto Warsztat wprowadził telefoniczne dyżury psychologa w poniedziałki i wtorki; z psychologiem
można się także kontaktować za
pomocą e-maila. — Informację o pomocy otrzymali wszyscy rodzice oraz
opiekunowie — mówi Katarzyna Matuszczak, kierownik WTZ w Trzciance, która osobiście kontaktuje się
z uczestnikami i ich opiekunami.
— Włączyliśmy się także w akcję szycia maseczek dla szpitala w Trzciance,
policji, ośrodków zdrowia, straży pożarnej. Kadra szyje maseczki w domach. Do szycia zaczynają dołączać
rodzice i uczestnicy. Wszystkie efekty
naszej pracy można śledzić na portalach społecznościowych. Zajęcia
proponowane przez instruktorów
są bardzo różnorodne i dostosowane do potrzeb i umiejętności podopiecznych. Codziennie pracownicy
zdają mi raport z wykonanych zadań
telefonicznie, mailowo lub przez wysyłanie wiadomości SMS. Na koniec
chciałabym jeszcze dodać bardzo
ważną rzecz – jestem dumna z tego,
że mam tak wspaniałą kadrę. Są to
osoby o wysokim poziomie empatii,
zawsze otwarte, zgrane, co bardzo
pozytywnie wpływa na atmosferę
w pracy, a przede wszystkim na efektywny proces rehabilitacji społecznej
i zawodowej uczestników — podsumowuje Katarzyna Matuszczak.
Na stronie Facebook uczestnicy
WTZ znajdą różne zadania do wyko-
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nania: proste danie, ozdoby wielkanocne, rysunek wykonany wskazaną
techniką, prace z masy solnej, krzyżówka, a także filmiki z ćwiczeniami.
Uczestnicy chętnie korzystają z tej
formy kontaktu, co widać po komentarzach i przesyłanych zdjęciach oraz
filmikach. Wśród przepisów jest np.
animowana instrukcja zrobienia zdrowych chipsów.

WIEMY, ŻE KAŻDY Z NAS
OD CZASU DO CZASU LUBI
ZAJADAĆ PRZEKĄSKI TYPU
FAST-FOOD, ALE... FAST-FOOD
WCALE NIE MUSI BYĆ TAKI
FAST! NAJWAŻNIEJSZE, ŻEBY
BYŁO SMACZNIE I ZDROWO.
PRACOWNIA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO POLECA DZISIAJ
WYKONANIE DOMOWYCH
CHIPSÓW Z MARCHEWKI
[…] PRZEPIS NA ZDROWĄ
PRZEKĄSKĘ ZNAJDZIECIE
PONIŻEJ. WYSYŁAJCIE ZDJĘCIA
WASZYCH ZDROWYCH DAŃ
MINĘŁO JUŻ TROCHĘ CZASU
ODKĄD SIĘ NIE WIDZIMY
W WARSZTATACH, ALE MY
CODZIENNIE JESTEŚMY
Z WAMI POPRZEZ STRONĘ
FB. TAM ZNAJDZIECIE
WIELE CIEKAWYCH ZADAŃ
DO REALIZACJI W DOMU.
PAMIĘTAJCIE JEDNAK, ABY
PODCZAS PRACY ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ
UŻYWAJĄC NARZĘDZI
STOLARSKICH. A DZISIAJ
MOŻECIE ZOBACZYĆ JAK
WYKONAĆ SAMODZIELNIE
DOMOWY OGRÓDEK NA ZIOŁA
– MOŻE KOMUŚ SIĘ UDA?
A JEŚLI NIE, TO BĘDZIEMY
DZIAŁAĆ JAK WRÓCIMY NA
WARSZTATY.
WTZ W LEŻENICY jest jedną z najmłodszych placówek tego typu, zajęcia odbywają się w pięciu pracow-
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pomocy. Często żartują, śmieją się
i wspominają. Te rozmowy są potrzebne zarówno uczestnikom, jak
i opiekunom. Wielu podopiecznych
rozumie trudną sytuacje, stosuje się
do zaleceń i nawet poucza innych. —
Łza się w oku kręci, jak słyszę słowa
tęsknoty z ust podopiecznych. Są bardzo dzielni i mądrzy i wiedzą, że to dla
dobra nas wszystkich nie możemy się
widywać — powiedziała terapeutka
Hanna Okonek.
niach. Ostatniego dnia zajęć w ośrodku wszyscy podopieczni otrzymali
informacje na temat koronawirusa
i zachowania higieny, a także zadania
do wykonania w domu. Wszystkich
powiadomiono też telefonicznie
o obowiązku pozostania w domu. Terapeuci i kierownik WTZ są w stałym
kontakcie ze wszystkimi uczestnikami
placówki. Pracownicy pełnią dyżury
telefoniczne i mailowe każdego dnia.
Terapeuci wysyłają do uczestników
linki z ciekawymi zadaniami, z których
mogą skorzystać pozostając w domu.
Uczestnicy mają możliwość kontaktowania się z psychologiem. Z powodu
utrudnionych kontaktów z lekarzami
Warsztat zaopatrzył w pieluchy potrzebujących uczestników. Pracownicy pomagają także uczestnikom
w składaniu wniosków do PFRON
o pomoc finansową. Ponadto pracownicy szyją maseczki dla uczestników
i ich rodzin, a także dla społeczności lokalnej. Uszyte maseczki wraz
z upominkiem zostały dostarczone
uczestnikom i ich rodzinom.

Na dyżurach, oprócz doraźnych
działań pracownicy szyją maseczki, które ostatnio, wraz z paczkami
żywnościowymi, przekazane zostały uczestnikom warsztatów. — Byli
bardzo zadowoleni i wzruszeni. Poinstruowaliśmy ich o zasadach bezpieczeństwa i przekazaliśmy serdeczne
pozdrowienia od wszystkich pracowników — powiedzieli Sławek Janeda
i Jacek Kubuszewski.
Również podopieczni WTZ zachęceni przez terapeutów postanowili
działać. Żeby rozweselić, uprzyjemnić ten czas oczekiwania na powrót
do Warsztatu, uczestnicy pracowni
komputerowej wyszli z inicjatywą
tworzenia albumu ze zdjęć zrobionych „na wyciągnięcie ręki” i rozsyłania swoim koleżankom i kolegom.
— Pokażemy wszystkim, że świat
jest piękny mimo wszystko! Trzeba
cieszyć się tym, co jest, że żyjemy,
możemy ze sobą rozmawiać, a Bóg

WTZ W SYCEWICACH mają pod
opieką 25 uczestników odbywających zajęcia w 5 pracowniach. Od
12 marca uczestnicy pozostają w domach. Pracownicy WTZ codziennie
pełnią dyżury i są w stałym kontakcie
z podopiecznymi i ich rodzicami. Prowadzą rozmowy telefoniczne bądź
łączą się poprzez Skype. Rozmawiają
o tym, jak sobie radzą, czy potrzebują
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sprawi, że wszystko wróci do normalności — powiedział Paweł Tylus,
uczestnik Warsztatu.
— Choć nie wiemy, jak długo potrwa
taki stan, jesteśmy pełni nadziei, że
wkrótce otworzą się dla nas wszystkich drzwi naszego wspólnego domu
— powiedziała Małgorzata Oszmiańska, kierownik WTZ w Sycewicach.

ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ

WTZ W SPYTKOWICACH prowadzi zajęcia w 10 pracowniach dla 55
osób niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie. — Terapeuci
utrzymują telefoniczny kontakt
z podopiecznymi. Monitorują warunki bytowe rodzin podopiecznych, sprawdzają czy każdy z nich
ma zapewnioną opiekę bliskich.
W razie potrzeby są gotowi nieść
pomoc żywnościową lub zapewnić
opiekę bezpośrednią. Podopieczni
i ich rodziny mogą kontaktować się
telefonicznie z psychologiem — mówi
Michał Latko, kierownik WTZ. Kadra kontaktuje się z podopiecznymi
także za pomocą strony Facebook.

KOCHANI UCZESTNICY, BARDZO
NAM WAS BRAKUJE! WIEMY, ŻE
CHCIELIBYŚCIE JUŻ WRÓCIĆ
DO WTZ I WIELU Z WAS
OBSERWUJE NA FACEBOOKU,
CO ROBIMY... A MY WSZYSCY
BARDZO TĘSKNIMY ZA
WAMI, SZYJEMY MASECZKI
(USZYLIŚMY JUŻ PRAWIE 500!),
PRACUJEMY W OGRODZIE,
KOSIMY TRAWĘ, SADZIMY
KWIATY I PRZYGOTOWUJEMY
MAŁĄ NIESPODZIANKĘ DLA
WAS… DBAJCIE O SIEBIE!!
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DIECEZJI
LEGNICKIEJ

WTZ W LEGNICY prowadzi terapię
dla uczestników o różnym stopniu
niepełnosprawności w pięciu pracowniach. Obecnie pracuje w systemie zdalnym. — Jesteśmy cały czas
w kontakcie z naszymi podopiecznymi. Przebywają oni w domach ze
swoimi rodzicami bądź opiekunami
i większe działania jeszcze nie są
na szczęście potrzebne. Wdrażamy
nowe regulaminy imprez masowych,
przełączając się w system on-line
— mówi Dorota Blachowska, kierownik WTZ. Kadra prowadzi również
stronę Facebook, na której obecnie udostępnia filmiki zachęcające
podopiecznych do przeprowadzania
prostych doświadczeń naukowych.

DIECEZJI
OPOLSKIEJ

WTZ W NYSIE ma pod opieką osoby ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, które
korzystają z zajęć w 7 pracowniach.
— Pracownicy placówki w trakcie
zawieszenia zajęć podejmują działania o charakterze pracy stacjonarnej
i zdalnej — mówi Małgorzata Kołek,
kierownik WTZ. — Praca zdalna
opiera się głównie na kontaktach
telefonicznych, poprzez SMS-y,
komunikatory internetowe, stronę
Facebook itp. Pracownicy informują
podopiecznych, jak się zabezpieczyć
przed zachorowaniem, jak dbać o higienę. Ponadto promują aktywność
i zdrowy tryb życia, zachęcają do
wykonywania prac arteterapeutycznych, treningów i prac domowych.
Proponują podopiecznym tworze-

nie planu dnia lub tygodnia. Oferują także wsparcie psychologiczne,
zachęcają do życzliwego kontaktu
zdalnego między uczestnikami, który podnosi umiejętności społeczne.
Praca stacjonarna w miejscu pracy
polega m.in. na szyciu maseczek
dla uczestników WTZ i ich rodzin
oraz pielęgniarek, przygotowywaniu paczek dla uczestników WTZ
zawierających materiały do terapii,
karty pracy, maseczki, materiały informacyjne itp. Zestawy tworzone są
indywidualnie. Paczki dostarczane są
pod drzwi, z zachowaniem wszystkich środków ostrożności — dodaje
pani Małgorzata.

KOCHANI UCZESTNICY,
MUSIMY UZBROIĆ SIĘ
W CIERPLIWOŚĆ I BYĆ DOBREJ
MYŚLI; TAK JAK WY CZEKAMY
NA WIADOMOŚĆ, KIEDY
BĘDZIEMY MOGLI ZOBACZYĆ
SIĘ NA ŻYWO! DBAJCIE
O SIEBIE I PRZESTRZEGAJCIE
WYTYCZNYCH.
A U NAS PRACA (SZYCIE
MASECZEK – PRZYP. RED.)
IDZIE SPRAWNIE. KADRA
PRZESYŁA POZDROWIENIA!!!
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DIECEZJI
PŁOCKIEJ

WTZ W PŁOŃSKU realizuje zajęcia dla osób niepełnosprawnych
w 4 pracowniach. Od momentu zawieszenia działalności jest w stałym
kontakcie telefonicznym z rodzicami
i opiekunami naszych uczestników.
— Podopieczni zostali poinformowani, że w każdej niepokojącej ich sprawie mogą się z nami kontaktować,
a my w miarę możliwości będziemy
im pomagać — mówi Krzysztof Ziółkowski, kierownik WTZ.
WTZ W ŻUROMINIE, która na co
dzień realizowała zajęcia w 5 pracowniach, również podejmuje działania wspierające, mające charakter
pomocy zdalnej. — Są to przede
wszystkim rozmowy telefoniczne
oraz rozmowy przez komunikator
Messenger. W tej chwili nie mamy
takich podopiecznych, którzy potrzebowaliby pomocy z naszej strony. Rodzice i opiekunowie wiedzą
jednak, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, mogą się do nas zgłaszać —
mówi Agnieszka Filipska, kierownik
WTZ.

ARCHIDIECEZJI
PRZEMYSKIEJ

Z zajęć w WTZ W LEŻAJSKU korzysta 50 osób z niepełnosprawnością
ruchową, intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Po zawieszeniu zajęć pracownicy nie zaprzestali
działań i pozostają w stałym kontakcie telefonicznym z podopiecznymi
i ich rodzinami. — Rozmowy służą
informowaniu o potrzebie pozostawania w domu oraz dbania o higie-

Caritas

numer 2 – czerwiec 2020

nę, a także zorientowaniu się czy
podopiecznym czegoś nie brakuje.
Kontakt telefoniczny ma również na
celu wsparcie psychiczne oraz uzyskanie informacji o stanie zdrowia
podopiecznych. Pracownicy oferują
także pomoc w uzyskaniu recepty
i wykupują leki dla podopiecznych.
Przekazali im także paczki żywnościowe — mówi Katarzyna Figiela-Molenda, kierownik WTZ.

DIECEZJI
RADOMSKIEJ

WTZ W JEDLANCE STAREJ ma 35
podopiecznych i prowadzi 8 pracowni. Choć zajęcia zostały zawieszone, pracownicy nadal starają się
wykonywać powierzone im zadania
dostosowując ich formę do warunków. — Od pierwszych dni pracy
zdalnej jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i internetowym
z naszymi uczestnikami, jak również
z ich rodzicami i opiekunami — mówi
Barbara Rosiewicz, kierownik WTZ
w Jedlance Starej. — Nie pozostawiamy ich samych sobie, cały czas
ich wspieramy. Dbamy, żeby mogli
z nami porozmawiać, jak również
staramy się pomóc, kiedy jest taka
potrzeba, a szczególną troską obejmujemy tych uczestników, którzy
mieszkają sami (w porozumieniu
z miejscowym MGOPS dostarczyliśmy im żywność). W czasie
codziennych rozmów zadajemy
uczestnikom pracę zdalną na miarę
ich możliwości. Wykonane zadania
uczestnicy wysyłają nam uwiecznione na zdjęciach. Nie dopuszczamy
do tego, żeby bezczynnie siedzieli
w domach, dlatego – oprócz zlecania
prac terapeutycznych – namawiamy
ich do pomocy rodzicom i opieku-

nom w wykonywaniu czynności
domowych. Wszyscy pracownicy
naszych warsztatów mają częsty
kontakt z uczestnikami, co opisują w dziennikach zajęć. Uczestnicy
opanowali nową formę zajęć i z niecierpliwością czekają na możliwość
rozmowy, co telefonicznie potwierdzają rodzice, dziękując za wsparcie.
Pełnimy również dyżury w placówce, uwzględniając obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Szyjemy także
maseczki ochronne.

WTZ W JEDLANCE STAREJ
W DALSZYM CIĄGU
UCZESTNICZY W AKCJI SZYCIA
MASECZEK OCHRONNYCH
[…]. MASZYNY ROZGRZANE
DO CZERWONOŚCI, IGŁY
SIĘ ŁAMIĄ, BRAKUJE NICI,
ALE CO NAJWAŻNIEJSZE,
SĄ CHĘCI I OGROMNA
DETERMINACJA […], NAWET
PANOWIE, KTÓRZY NIE
UMIEJĄ SZYĆ NA MASZYNIE,
ALE POTRAFIĄ UŻYWAĆ
NOŻYCZEK, OBCINAJĄC
NITKI ORAZ PRASUJĄC
POWSTAŁE MASECZKI. ZA
PRZYKŁADEM PRACOWNIKÓW
WTZ W JEDLANCE STAREJ,
POSZLI RÓWNIEŻ UCZESTNICY.
W SWOICH DOMACH
RODZINNYCH, PODJĘLI
PRÓBY SZYCIA MASECZEK
OCHRONNYCH NA WŁASNE
POTRZEBY. WSPANIAŁY
POMYSŁ, GODNA INICJATYWA.
ŚWIĘTA CORAZ BLIŻEJ, WIĘC
PORZĄDKI I DEKORACJE
ŚWIĄTECZNE SĄ WSKAZANE.
PODOPIECZNI […] W TYM
TRUDNYM OKRESIE NIE
ZAPOMNIELI O POMOCY
SWOIM BLISKIM. POMAGAJĄ
SPRZĄTAĆ, SIEJĄ RZEŻUCHĘ,
ALE I RYSUJĄ PIĘKNE
WIOSENNE KARTKI – W KOŃCU
MAMY WIOSNĘ.
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DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ

Wszystkie WTZ CARITAS W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ zawiesiły
zajęcia stacjonarne dla podopiecznych, ale są z nimi w stałym kontakcie telefonicznym.
Kadra WTZ W KOLBUSZOWEJ
poza stałym kontaktem z podopiecznymi zaangażowała się w akcję „Maseczki dla szpitala w Kolbuszowej
i Nisku”. — Szyjemy jednorazowe
maseczki ochronne dla szpitali oraz
bawełniane maseczki wielokrotnego
użytku dla wszystkich potrzebujących — mówi Justyna Tęcza, kierownik WTZ.
Pracownicy WTZ W ROPCZYCACH
utrzymują stały kontakt telefoniczny
z uczestnikami WTZ i ich rodzinami.
— Monitorujemy na bieżąco zaopatrzenie w żywność i środki czystości
uczestników WTZ — mówi Urszula
Rymut, kierownik WTZ.
WTZ W GORLICACH również pracuje zdalnie. Pracownicy codziennie są w kontakcie telefonicznym
z podopiecznymi. — Udzielają
wskazówek i pracują z nimi zdalnie,
a także monitorują potrzeby i oferują
m.in. zrobienie zakupów. Przesyłają
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podopiecznym materiały do pracy
z wykorzystaniem technik komputerowych. Przygotowują również
materiały dla podopiecznych na
następny dzień. Codziennie w godzinach 7-15 są dyżury psychologa,
rehabilitanta, logopedy i wszystkich
pozostałych specjalistów — mówi
Izabela Marondel, kierownik WTZ
Caritas DRO Caritas Gorlice.

DIECEZJI
SANDOMIERSKIEJ

WTZ W RUDNIKU NAD SANEM ma
pod opieką 55 osób, które korzystają
z zajęć w 11 pracowniach. — Wszystko, co do tej pory wydawało się takie
normalne, choćby codzienne spotkania na zajęciach, rozmowy, bycie
z sobą, nagle zostało nam w jakimś
stopniu odebrane. Dla wielu uczestnictwo w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy i Warsztacie Terapii Zajęciowej było całym
światem — mówi ks. Tomasz Szostek,
kierownik WTZ. — Mimo że na odległość, to jednak staramy się, by
uczestnicy odczuli naszą obecność
i wsparcie. Niesiemy pomoc w postaci stałego kontaktu telefonicznego
z rodzinami, jak również z podopiecznymi. Informujemy o zachodzących
zmianach, ale przede wszystkim prowadzimy zwykłe rozmowy, wspieramy dobrym słowem i umacniamy
na ten trudny czas. Uruchomiona
została pomoc psychologiczna oraz
duchowe wsparcie na czas epidemii. Docieramy do osób samotnych,
starszych, potrzebujących z paczkami żywnościowymi, a także pomagamy w zakupie leków dla naszych
uczestników i dostarczamy do miejsca zamieszkania. Szyjemy maski
dla szpitali powiatowych w Nowej

Dębie i Nisku, dla podopiecznych
i ich rodzin, dla potrzebujących, dla
mieszkanek Domu Samotnej Matki
i Schroniska dla Bezdomnych Kobiet,
dla pracowników Caritas i wolontariuszy, dla Ośrodka Interwencji
Kryzysowej. Pracownicy na bieżąco
monitorują sytuację niosąc nadzieję
na lepsze jutro — podsumowuje ks.
Tomasz.

DIECEZJI
SIEDLECKIEJ

WTZ W PARCZEWIE organizuje zajęcia w 6 pracowniach dla 32 osób
z różnego typu niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym
i znacznym. W czasie epidemii kadra Warsztatu cały czas ma kontakt
z uczestnikami — mówi Elżbieta Zielińska-Gomółka, kierownik WTZ.
Opracowała „Indywidualny program
wsparcia społecznego i specjalistycznej pomocy w rehabilitacji zawodowej i społecznej WTZ”, w którym
zawarte zostały cele programu, formy, metody, narzędzia pracy oraz
planowane działania związane z rehabilitacją i terapią uczestnika przebywającego w domu. Instruktorzy
terapii, pielęgniarka oraz psycholog
nie tylko są w gotowości niesienia
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pomocy, ale także kontaktują się
z podopiecznymi interesując się ich
zdrowiem, samopoczuciem oraz potrzebami. Rehabilitant opracował zestaw ćwiczeń, które każdy z uczestników może wykonać w domu tak,
aby sprawność fizyczna nie uległa
pogorszeniu. Dla tych wszystkich,
którzy zainteresowani są rozwojem
zawodowym oraz pracą nad sobą,
doradca zawodowy przygotował
zestaw zadań zachęcających do poznania własnych zasobów. Efekty
pracy w domu umieszczane są na
stronie internetowej i stronie Facebook. W ten sposób wszyscy mogą
zobaczyć, jak zadania wykonują koledzy i jak organizują sobie czas. Opiekunowie łączą się z niepełnosprawną młodzieżą poprzez Facebooka,
Messengera, a także Skype’a. Przed
Wielkanocą, dla tych w najtrudniejszej sytuacji, przygotowane zostały
paczki, które zawierały żywność
oraz środki czystości. Pracownicy
na bieżąco informują o przysługujących podopiecznym świadczeniach.
Włączyli się także do akcji szycia
maseczek — dodaje pani Elżbieta.
WTZ W SIEDLCACH opiekuje się
40 osobami z różnego typu niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi, które korzystają z zajęć
w 7 pracowniach. Po zawieszeniu
zajęć kadra utrzymuje z nimi oraz
ich rodzicami i opiekunami kontakt
telefoniczny. — Wszyscy są zdrowi,
przebywają w domach, nie zgłaszają
szczególnych potrzeb. Chętnie wróciliby na zajęcia, ale muszą jeszcze
trochę wytrzymać, tak jak my wszyscy. Pozostajemy do ich dyspozycji,
jeśli zajdzie potrzeba, to będziemy
działać — mówi Katarzyna Pieniak,
kierownik WTZ.

Ludzie i dzieła

utrzymują kontakt z uczestnikami
oraz ich rodzicami i opiekunami. Pozyskują informacje o stanie zdrowia,
sytuacji rodzinnej, a także problemach uczestników, wynikających
z konieczności pozostania w domu
— mówi Urszula Pietrasik, kierownik
WTZ. — W przypadku pogorszenia
sytuacji bytowej uczestników i ich
rodzin czy pojawienia się problemów
z dostępem do żywności instruktorzy WTZ kontaktują się z pracownikami Gminnych Ośrodków Pomocy
Społecznej i wspólnie rozwiązują
zgłaszane problemy. Pracownicy
WTZ odwiedzają uczestników w ich
miejscach zamieszkania i zaopatrują
w materiały do samodzielnej pracy
w domu; materiały są dostosowane
do ich indywidualnych możliwości.
Dostarczają także bawełniane maseczki wielorazowego użytku uszyte
w WTZ. Istnieje możliwość rozmowy
z psychologiem, wspierającej uczestnika w trudnej sytuacji izolacji społecznej. Jeśli zaistnieje konieczność
dalszego zawieszenia zajęć, pracownicy będą kontynuować powyższe
działania. Ich celem będzie monitorowanie sytuacji uczestników, utrzymywanie kontaktu i zachowanie tak
ważnych dla wszystkich relacji społecznych — dodaje pani Urszula.
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Materiały zebrała
Justyna Sosnowska
Zdjęcia archiwa poszczególnych
WTZ diecezjalnych

WTZ W KISIELANACH ma pod
opieką 32 osoby i oferuje zajęcia
w 6 pracowniach. W czasie zawieszenia działalności pracownicy
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Caritas przeciwko epidemii
RAPORT Z DZIAŁAŃ CARITAS DIECEZJALNYCH podjętych w marcu i kwietniu 2020 r.
w odpowiedzi na pandemię koronawirusa w Polsce

fot. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą
się epidemię koronawirusa Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne rozpoczęły szereg działań wspierających osoby
starsze, chore, ubogie i bezdomne. Jest
to pomoc materialna w postaci paczek
z żywnością i środkami higieny, darmowych posiłków, a także wsparcie
pracowników Caritas i wolontariuszy,
którzy pakują paczki, dostarczają pomoc do domów, pracują w punktach
wydawania żywności. W wielu diecezjalnych Caritas seniorzy, osoby samotne, uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej i innych placówek, zmuszonych zawiesić normalną działalność,
mogą liczyć na rozmowę, wsparcie
psychologiczne i porady przez telefon.
Oprócz typowej dla siebie działalności
pomocowej Caritas diecezjalne organizują akcje mające na celu wsparcie
służb i placówek medycznych. W wielu
diecezjach organizowane są zbiórki na
środki ochronne oraz sprzęt dla szpitali
– przede wszystkim na tak potrzebne
dziś respiratory. Organizując akcje pomocowe i zbiórki Caritas diecezjalne
włączają się w ogólnopolskie projekty
#PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMedykom, które zostały uruchomione
przez Caritas Polska w celu wsparcia
dwóch najbardziej dotkniętych skutkami tej trudnej sytuacji grup – seniorów
oraz medyków. Skala działań pomocowych podjętych przez Caritas w całej
Polsce w czasie epidemii koronawirusa
jest kolosalna, a niniejszy raport prezentuje tylko jej wycinek.
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ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ

POSIŁKI DLA BEZDOMNYCH
I UBOGICH
• Przy Parafialnym Zespole Caritas
parafii Wniebowzięcia NMP
w Białymstoku od poniedziałku do
piątku przygotowywany i wydawany
jest posiłek w postaci ciepłej zupy
dla około 60 ubogich osób.
• W dwóch noclegowniach CAB (jedna
dla mężczyzn, druga dla kobiet):
– Codziennie (7 dni w tygodniu)
przygotowywanych jest ok.
300 posiłków dla ok. 100
podopiecznych. W tygodniu to aż
2100 posiłków. Wszystkie posiłki
przygotowywane są przez jedną
kucharkę.
– C AB zapewnia bezpieczny,
całoroczny nocleg dla ok. 100
osób (ok. 80 mężczyzn i 20
kobiet), które – oprócz schronienia
i posiłków 3 razy dziennie – mogą
korzystać z łaźni, odzieży i obuwia.
Otrzymują także środki higieniczne
(mydło, krem, maszynka, ręcznik
itp.). Podopieczni korzystają
także z usług pielęgniarki
(około 40 osób tygodniowo).
Godne warunki pobytu oraz
profesjonalne podejście personelu
do podopiecznych pozwalają
na reintegrację społeczną,
czyli wyjście z bezdomności
(w 2019 r. wyszło około 16 osób,
a w pierwszym kwartale 2020
roku już 4). Spośród mieszkańców
noclegowni ok. 40% to seniorzy.
– W czasie epidemii, oprócz
zaostrzonych środków ostrożności,
mieszkańcy noclegowni codziennie
są badani termometrem. Ponadto
trzy razy w tygodniu przychodzi
w celach konsultacyjnych
pielęgniarka.
POMOC POTRZEBUJĄCYM
• Informacje dotyczące osób
potrzebujących – głównie seniorów
– zbierane są cały tydzień. Pochodzą
z Parafialnych Zespołów Caritas,
działających w 40 na 116 parafii.

• Zgłoszone osoby obsługiwane
są przez zespół wolontariuszy
wspieranych przez pracowników
Caritas. Obecnie w ciągłej
gotowości do niesienia pomocy
(np. zrobienia zakupów, wsparcia
psychologicznego, pomocy
w sprawach urzędowych, w tym
również przez Internet) jest
sześć zespołów, a każdy z nich to
jeden pracownik Caritas, jeden
wolontariusz i kierowca.
• Z uwagi na bezpieczeństwo
każdy zespół wyposażony jest
w podstawowe środki ochrony
(płyny, maseczki, rękawiczki).
DORAŹNE CENTRUM POMOCY
„SAMARYTANIN”
• Jest w stałym kontakcie z 400
ubogimi osobami korzystającymi
z pomocy.

jest wypuszczany do domu i nie są
przyjmowani nowi pacjenci.
POMOC MEDYKOM
• Została ogłoszona zbiórka pieniężna
Pomoc Medykom mająca na celu
wsparcie finansowe i rzeczowe
placówek leczniczych i służb
medycznych (z części środków
zakupiono i przekazano środki
ochrony dla Służby Medycznej
Caritas Białystok, Grupy Ratowniczej
„Nadzieja” Oddział Białystok).
• Ze środków Caritas Polska (zakup
środków ochrony i żywność)
wspierane są działania wolontariuszy
i pracowników w związku z akcją
„Kromka chleba dla sąsiada”,
#PomocDlaSeniora” i #Wdzięczni
Medykom.

• Monitoruje telefonicznie 150
seniorów w ciągu tygodnia.
• Dla około 100 najuboższych
podopiecznych przygotowuje
paczki żywnościowe z artykułami
długoterminowymi pierwszej
potrzeby.

DIECEZJI
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

• Przy Centrum Pomocy „Samarytanin”
działa telefon zaufania dla
seniora, z którego mogą korzystać
osoby potrzebujące pomocy
psychologicznej. Telefon ten jest też
podawany w Białostockim Ośrodku
Interwencji Kryzysowej.

Praca CDB-Ż odbywa się na terenie
placówki oraz jest realizowana zdalnie.
Utrzymywany jest codzienny kontakt
telefoniczny i e-mailowy z osobami
potrzebującymi oraz instytucjami
współpracującymi z Caritas. Sprawą
priorytetową dla Caritas jest pomoc
żywnościowa.

OŚRODKI CARITAS
– DZIAŁALNOŚĆ KRYZYSOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOCY
ŻYWNOŚCIOWEJ

• Klub Seniora – personel klubu
cały czas wspiera, monitoruje
i pomaga około 30 osobom 70+,
a w przypadku, kiedy dana osoba nie
może wyjść z domu, przynosi zakupy,
leki lub wyprowadza psa. Kilka osób
z Klubu Seniora podjęło się szycia
maseczek ochronnych.

Przez okres trwania programu
oraz w obecnej sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego Caritas
rozprowadza żywność na
poszczególne lokalne organizacje
partnerskie, zgodnie z ilością osób
zakwalifikowanych przez poszczególne
Ośrodki Pomocy Społecznej
(dodatkowo rozszerzona na seniorów
i osoby w kwarantannie) – w tej chwili
jest to ok. 6 000 osób.

• Ośrodki wsparcia dla osób
niepełnosprawnych (WTZ i ŚDS)
udzielają wsparcia psychologicznego
przez telefon rodzinom przynajmniej
2 razy w tygodniu.
• Katolicki Ośrodek Wychowania
i Terapii Uzależnień „Metanoia”
jako jednostka lecznicza pracuje
w zaostrzonym rygorze – nikt nie

W ramach programu przekazano już
41 ton żywności do 24 parafii diecezji
bielsko-żywieckiej.

Dyrektor Caritas Polska
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POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
W RAMACH PROGRAMU
#POMOCDLASENIORA
Jest to pomoc żywnościowa
w postaci paczek dla 120 osób,
które w porozumieniu z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
zostaną przekazane do schronisk przy
ul. Krakowskiej i Grzybowej w Bielsku-Białej. Paczki dostarczy MOPS
w odstępach czasowych w postaci
dwóch transz.
CIEPŁE POSIŁKI DLA SENIORÓW
W RAMACH PROGRAMU
#POMOCDLASENIORA
Weryfikacja seniorów zostaje
przeprowadzona przez pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej i na jej podstawie Caritas
realizuje pomoc żywnościową
w postaci pełnego ciepłego posiłku,
dostarczanego bezpośrednio do
domu seniora. Zgłoszono 54 osoby.
Są to samotni seniorzy, do których
obiad będzie dostarczany codziennie.
Posiłki zostaną rozwiezione przez
wolontariuszy z MOPS, a część
posiłków rozwiezie stołówka
„Chochla”. Pomoc w dostawie obiadów
zaoferował również radny BielskaBiałej. Pierwsze obiady dla seniorów
wyjechały 2 kwietnia na teren
miasta Bielska-Białej. Wolontariusze
po spotkaniu w siedzibie Caritas
i odpowiednim przeszkoleniu przez
koordynatora akcji zabrali zapakowane
posiłki. Smaczne, dwudaniowe obiady
dostarczane są codziennie w godz.
11:00-15:00.
PODBESKIDZKI OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Ośrodek udziela informacji o pomocy
seniorom w codziennych zakupach
i dostarczaniu leków (numery
telefonów dostępne są na stronie
internetowej).
POMOC PSYCHOLOGICZNA
CDB-Ż prowadzi na terenie diecezji
Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bielsku-Białej oraz trzy
Lokalne Punkty Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Cieszynie, Żywcu oraz Kozach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną
pracownicy pierwszego kontaktu
pozostają do dyspozycji. W sprawie
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pomocy kontakt odbywa się
drogą telefoniczną oraz e-mailową
(całodobowy telefon oraz adres
e-mailowy).
ŚRODKI OCHRONNE
Klub Seniora „Pod Magnolią” przy ul.
Wyspiańskiego 33 w Bielsku-Białej
rozpoczął szycie maseczek. W ramach
programu #PomocDlaSeniora
w najbliższym czasie z dostępnych
środków zakupione zostaną maseczki,
środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki.
POMOC DLA SZPITALI
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
przekazała:
• Wsparcie dla Bielskiego Pogotowia
Ratunkowego. Wśród darów znalazły
się: rękawiczki, płyny dezynfekcyjne,
woda oraz przyłbice ochronne.
• Wsparcie dla stacji dializ. Do
pracowników trafiły: przyłbice
ochronne, rękawiczki, płyny do
dezynfekcji, ręczniki papierowe oraz
maseczki bawełniane. Udzielone
wsparcie jest realizowane w ramach
akcji #WdzięczniMedykom.
• Wsparcie dla Domu Pomocy
Społecznej Braci Albertynów
w Bulowicach. Trafiły tu
środki higieny osobistej, płyny
dezynfekcyjne, maseczki
chirurgiczne, chusteczki, kombinezon
ochronny, rękawiczki jednorazowe
oraz żywność.
• Kolejną partię darów dla Domu
Pomocy Społecznej Zgromadzenia
Córek Bożej Miłości w BielskuBiałej. Tym razem do placówki trafiły
przyłbice ochronne oraz żywność.
• Kolejną partię wsparcia dla Szpitala
Kolejowego-Wilkowice Bystra.
Szpitalowi zostały przekazane płyny
dezynfekcyjne, ręczniki papierowe,
papier toaletowy, przyłbice
ochronne, kombinezony, maseczki
oraz rękawiczki.
• Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
otrzymał kolejne wsparcie w ramach
akcji #WdzięczniMedykom. Szpital
otrzymał płyny dezynfekcyjne,
papier toaletowy, ręczniki papierowe,
rękawiczki, maseczki chirurgiczne
i bawełniane, wodę oraz przyłbice
ochronne.

• CDB-Ż przekazała dary dla
Szpitala Wojewódzkiego w ramach
kampanii #WdzięczniMedykom.
Są to produkty ochrony osobistej
– przyłbice ochronne, rękawiczki
– oraz woda mineralna.
• Kolejną partię pomocy na rzecz
Ambulatorium Beskidzkiego Centrum
Onkologii w Bielsku-Białej. Do
szpitala trafiły środki dezynfekcyjne,
ręczniki papierowe, papier toaletowy,
maseczki chirurgiczne, woda
mineralna, rękawiczki jednorazowe
oraz przyłbice.
Została także ogłoszona zbiórka na
zakup sprzętu potrzebnego do walki
z wirusem dla Szpitala Śląskiego
w Cieszynie.

DIECEZJI
BYDGOSKIEJ

ZBIÓRKA NA ZAKUP ŚRODKÓW
OCHRONY
CDB organizuje zbiórkę pieniężną
mającą na celu wsparcie działań
związanych z walką z koronawirusem,
m.in. na zakup środków ochrony
osobistej, środków dezynfekujących,
maseczek, żywności. Wpłat można
dokonywać na konto bydgoskiej
Caritas z dopiskiem: Walka
z koronawirusem. Do końca kwietnia
tą droga udało się zgromadzić
ponad 6 tys. zł. Z tych środków
udało się zakupić 1000 szt. masek
jednorazowych oraz 60 opakowań
rękawiczek jednorazowych, które
w trybie pilnym przekazane zostały
głównie pracownikom Caritas
prowadzącym hospicjum, Stację Opieki
Długoterminowej, Dom Kapłanów
Emerytów czy ambulatorium Betlejem.
Bydgoska Caritas przekazała także
100 szt. masek Straży Miejskiej,
które przekazane zostały osobom
bezdomnym.
OBIADY W CENTRUM POMOCY
„BETLEJEM”
Od drugiej połowy marca do końca
kwietnia CDB skupiała się na
pomocy doraźnej, zabezpieczającej
podstawowe potrzeby osób
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bezdomnych i najuboższych seniorów.
Stałe wsparcie uzyskało ok. 700 osób
(300 bezdomnych oraz 400 seniorów
i osób niepełnosprawnych), którym
wydano w tym czasie ok. 4500
gotowych, ciepłych posiłków oraz
pieczywo. Przygotowanych zostało
także 700 paczek żywnościowych
z podstawowymi produktami
żywnościowymi, które trafiły do
samotnych seniorów niewychodzących
z domów.
W placówce funkcjonuje także punkt
pielęgniarski, w którym z pomocy
mogą skorzystać osoby w kryzysie
bezdomności, a ostatnio także
samotności i wykluczenia z powodu
podeszłego wieku. Wykwalifikowana
pielęgniarka z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa
udziela podstawowej pomocy, przede
wszystkim opatrując rany. W kwietniu,
tygodniowo zgłaszało się ok. 40 osób,
łącznie z pomocy pielęgniarskiej
skorzystało ok. 240 potrzebujących,
w tym ok. 100 seniorów.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
Dzięki wsparciu Parafialnych
Zespołów Caritas oraz lokalnych
Ośrodków Pomocy Społecznej CDB
powróciła do realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
finansowanego przez Unię Europejską.
Wydawanie żywności przewidzianej
w Podprogramie 2019 odbywa się
już właściwie w normalnym trybie,
jednakże z zachowaniem koniecznych
środków ostrożności i przy wsparciu
służb mundurowych. Dzięki nowym
możliwościom prawnym i formalnym
udało się dodatkowo wesprzeć
żywnością 160 osób bezdomnych,
zgłoszonych do POPŻ przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy
Bliźniemu Judym w Kołaczkowie
oraz Centrum Pomocy Bezdomnym
Betlejem.
POMOC SENIOROM
W ramach rozszerzenia pomocy
seniorom, osobom niepełnosprawnym
i bezdomnym CDB stara się dotrzeć
do potrzebujących z paczkami
z żywnością i środkami czystości.
Osoby, które chcą zgłosić gotowość
zrobienia zakupów czy dostarczenia
paczki żywnościowej osobie starszej,
mogą dzwonić do sekretariatu CDB.
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W sekretariacie można też zgłosić
osoby potrzebujące takiej pomocy.
Każda osoba, która znajduję się
w sytuacji kryzysowej (bez dochodów,
bez możliwości zrobienia zakupów itp.),
proszona jest o kontakt pod numerem
tel. 724 560 015 (w godz. 9.00-14.00).
ZDALNA PRACA, REALNA POMOC
Warsztat Terapii Zajęciowej „Tęcza”
musiał zawiesić zajęcia. Terapeuci
stale utrzymują kontakt telefoniczny
z podopiecznymi. Osoby zatrudnione
w WTZ uszyły i bezpłatnie przekazały
ok. 400 szt. masek, wspierając nimi
nie tylko pracowników, wolontariuszy
czy podopiecznych Caritas, ale także
bydgoskie placówki medyczne, tj.
pielęgniarki z pomocy domowej
Almach, kierowców z Oddziału Dializ
Szpitala Uniwersyteckiego im. A.
Jurasza oraz pracowników Poczty
Polskiej.
Sekretariat Caritas od początku
pandemii choć w okrojonym
składzie działa nieprzerwanie, jego
pracownicy pozostają w stałym
kontakcie telefonicznym starając się
rozwiązywać wszystkie zgłaszane
problemy. Udzielane są informacje
o możliwościach uzyskania pomocy
nie tylko w ramach dzieł Caritas, ale
także w pozostałych instytucjach
funkcjonujących na terenie miasta.
NAUKA ON-LINE NIE WYKLUCZA
W związku z rozpoczęciem nauki
zdalnej CDB zwróciła się z apelem
do ludzi dobrej woli oraz firm
o przekazywanie sprawnego sprzętu
elektronicznego, tj. laptopów
i komputerów, który będzie można
przekazać rodzinom, które nie mają
tego rodzaju urządzeń. Sprzęt można
przekazywać do sekretariatu Caritas
przy ul. Grodzkiej 22.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Od połowy kwietnia, z inicjatywy
psychologów pracujących w Ośrodku
Adopcyjnym im. św. Jana Pawła II,
możliwe jest uzyskanie wsparcia
psychologicznego drogą telefoniczną
(dyżury odbywają się od wtorku
do piątku) i jest ono dostępne dla
wszystkich potrzebujących.

ARCHIDIECEZJI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

DZIAŁANIA CAC
W CZASIE EPIDEMII:
• Zapewnienie ciepłego posiłku dla
seniorów oraz osób w kwarantannie
– akcja trwa od marca i objęła
pomocą ok 100.
• Zakup respiratora dla
Specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego im. NMP
w Częstochowie, Caritas była
koordynatorem tej akcji wspólnie
z Fundacją SMS z Nieba, na
respirator składali się świeccy
oraz kapłani archidiecezji
częstochowskiej.
• Przyjęcie na kwarantannę i opieka
nad 7 seniorami ewakuowanymi
z domu opieki w Woźnikach.
Opiekowali się nimi: ks. Marek
dyrektor CAC, s. Renata apostołka
Jezusa Ukrzyżowanego, diakon
Zbigniew, s. Agata i Magdalena
klaretynki, s. Janina nazaretanka,
o. Wojciech benedyktyn z Tyńca.
• Zapewnienie ciepłego posiłku oraz
paczek dla bezdomnych i ubogich
(ok. 100 osób);
• Wsparcie Pogotowia Ratunkowego
w Częstochowie poprzez przekazanie
środków dezynfekujących, maseczek
oraz rękawiczek.
• Telefon zaufania dla seniorów.
Przez (podany m.in. na stronie
internetowej) telefon 506 394
611 senior może porozmawiać lub
uzyskać informacje o pomocy. Dyżur
telefoniczny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-15.00 pełni
psychoterapeutka Roma Pietrzak-Kalemba.
• C AC ogłosiła zbiórkę na łóżka
rehabilitacyjne. Cena jednego łóżka
to 2500 zł. Łóżka będą przeznaczone
na czas epidemii dla szpitali, jako
dodatkowe wsparcie, a po ustaniu
epidemii będą przekazane osobom
starszym w domach. Wpłaty można
dokonać przez stronę www.caritas.
czest.pl lub na podane konto
bankowe z tytułem „Darowizna na
łóżko”.
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• Zbiórka i zakup rzeczy do pracy dla
personelu szpitali i stacji pogotowia,
takich jak: maseczki, ręczniki
papierowe, środki dezynfekujące,
mydło w płynie, rękawiczki
jednorazowe, woda, kawa/herbata/
ciastka pakowane. Wpłaty można
dokonać przez stronę www.caritas.
czest.pl na podane konto bankowe
z tytułem „Pomoc dla służby
zdrowia”.

DIECEZJI
DROHICZYŃSKIEJ

W związku z pandemią CDD
zaangażowała się głównie w realizację
następujących działań:
• Zachęcanie do przyłączania
się do diecezjalnej akcji Caritas
#dzielnybodobry. Jej celem jest
objęcie opieką osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych,
nieporadnych, samotnie
wychowujących dzieci,
mieszkających na terenie diecezji
drohiczyńskiej. W ramach akcji
1000 osób otrzymało paczki
żywnościowe ze środkami ochrony
osobistej (rozwozili je pracownicy,
wolontariusze, księża i wojsko).
• Przeprowadzenie akcji #swieconka+,
w ramach której 1000 osób
potrzebujących otrzymało tradycyjną
święconkę wielkanocną.
• Dostarczenie pomocy ponad 800
osobom z domów opieki, domów
dziecka, ośrodków opiekuńczych itp.
• Przygotowanie 400 paczek
żywnościowych dla dzieci
– podopiecznych CDD ze świetlic,
szkół podstawowych i szkoły
specjalnej – dzięki współpracy CDD
z Kulczyk Foundation.
• Przygotowanie gorących posiłków
dla 200 osób niepełnosprawnych
oraz starszych ze środków
pozyskanych od Caritas Polska
w ramach akcji #PomocDlaSeniora.
• Uruchomienie telefonu 515 248 029,
na który można dzwonić i prosić
o pomoc.
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• Przekazanie do wszystkich parafii
na terenie diecezji drohiczyńskiej
płynów do dezynfekcji rąk
(o pojemności 5 l.) oraz maseczek
ochronnych, przedsięwzięcie udało
się zrealizować dzięki współpracy
z Fundacją Orlen. Maseczki zostały
uszyte przez Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Bielsku Podlaskim
i Sokołowie Podlaskim.
• Zbiórka na respirator. CDD
wspólnie z Fundacją SMS z Nieba
przeprowadziła w dniu 27.03.2020
zbiórkę na zakup respiratora do
Szpitala Powiatowego w Bielsku
Podlaskim na oddział zakaźny.
Mobilizacja ludzi dobrej woli
i ogromne zaangażowanie mediów
sprawiły, że przed zakończeniem
akcji udało się uzbierać pełną kwotę
105 000 zł, która pozwoli na zakup
respiratora. Dodatkowo zebrane
środki umożliwiły ufundowanie
również drugiego respiratora.
KADRA WARSZTATU
TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Kadra WTZ w Bielsku Podlaskim
i Sokołowie Podlaskim dostarczyła
swoim 80 podopiecznym i zebrała
wnioski z Modułu III PP Żywioł oraz
udzielała pomocy w ich wypełnieniu.
Ponadto własnoręcznie uszyła oraz
przekazała instytucjom publicznym,
okolicznym firmom, podopiecznym
Warsztatu około 4500 szt. maseczek
ochronnych. Więcej o działaniach
WTZ >> na str. 83.
WOLONTARIUSZE
DLA POTRZEBUJĄCYCH
Wsparciem w okresie epidemii dla
Caritas są wolontariusze, którzy
przygotowują paczki żywnościowe,
dowożą zakupy potrzebującym,
pomagają wynieść śmieci,
wyprowadzić psa na spacer itp.

DIECEZJI
ELBLĄSKIEJ
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DIECEZJI
EŁCKIEJ

JADŁODAJNIA

CENTRUM KRYZYSOWE CDE

Pracuje w warunkach dostosowanych
do sytuacji epidemiologicznej, tzn.
wydaje posiłki na zewnątrz. Z pomocy
skorzystało ok. 70 osób.

W okresie pandemii w CDE
funkcjonuje Centrum Kryzysowe.
Każda osoba, która znajduje się
w sytuacji kryzysowej (tzn. bez
dochodów, bez możliwości zrobienia
zakupów itp.), proszona jest o kontakt
pod numerem tel. 87 441 70 00.
Centrum oferuje pomoc w postaci
paczek żywnościowych, realizacji
recept, dowozu ciepłych posiłków dla
osób samotnych i starszych.

AKCJA #POMOCDLASENIORA
CDE włączyła się w akcję Caritas
Polska #PomocDlaSeniora, w ramach
której udzielono wsparcia 125 osobom
w pierwszej transzy, w drugiej transzy
pomoc uzyskało 400 osób. Dzięki
rzeczowej darowiźnie Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. „Polski Cukier”
i darowiźnie finansowej Caritas Polska
możliwe było przygotowanie większą
liczby paczek. CDE robi to wyłącznie
w oparciu o współpracę z parafiami.
PROGRAM
„NA CODZIENNE ZAKUPY”
CDE uczestniczy w programie
i przekaże karty na zakupy w sklepach
Biedronka (250 szt.). Dzięki pomocy
parafii wytypowano już wszystkich
beneficjentów, więc w kwietniu
zrobili oni pierwsze zakupy. Program
dedykowany jest wyłącznie seniorom
ze słabym uposażeniem finansowym.
#WDZIĘCZNIMEDYKOM
CDE zgłosiła się do programu
#WdzięczniMedykom. Jeśli uda się
zebrać wystarczającą ilość pieniędzy,
skierowane one zostaną na pomoc
Szpitalowi im. św. Jana Pawła II przy
ul. Żeromskiego 22 w Elblągu. Jest
on wyznaczony do leczenia osób
zakażonych koronawirusem. CDE
apeluje o finansowe wsparcie tej akcji.
Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.caritas.elblag.pl
ŚRODKI OCHRONY
Caritas Polska przekazała nieodpłatnie
maseczki ochronne – otrzymują je
wolontariusze parafialni zajmujący
się pomocą w obecnej sytuacji.
Korzystając z pomocy Caritas Polska,
CDE zamówiła środki dezynfekujące
produkowane przez Orlen, zwłaszcza
z myślą o wolontariuszach.

Caritas

PACZKA BEZDOTYKOWA
Dzięki współpracy i zaangażowaniu
wielu ludzi dobrego serca ponad 1200
paczek trafiło w marcu i kwietniu
do osób potrzebujących, zwłaszcza
starszych i samotnych w ramach akcji
„Paczka bezdotykowa”.
• Akcja „Paczka bezdotykowa” to
łatwy i szybki sposób, by wesprzeć
potrzebujących bez wychodzenia
z domu. Wystarczy przekazać
dowolną kwotę na przygotowanie
paczki żywnościowej. Koszt jednej
paczki to 45 zł. Wpłat można
dokonywać na konto CDE PKO BP
SA o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302
0027 2369 z dopiskiem „Paczka
bezdotykowa”.
• Paczki są przygotowywane przez
pracowników i wolontariuszy CDE,
a następnie rozwożone do osób
potrzebujących, zwłaszcza starszych
i samotnych. W celu eliminowania
bezpośredniego kontaktu
z odbiorcami paczek, w diecezji
ełckiej wyodrębniono 14 rejonów,
które są koordynowane przez
kapłanów wraz z wolontariuszami.
W dystrybucji paczek wspierają
Caritas żołnierze Wojsk Obrony
Terytorialnej.
• W pomoc seniorom w ramach
„Paczki bezdotykowej” zaangażowali
się: ks. bp Jerzy Mazur SVD, ks. bp
Adrian Galbas SAC, Warmińsko-Mazurski Związek Przedsiębiorców
Prywatnych w Olsztynie, firmy:
Mlekpol z Grajewa, Mlekovita
z Wysokiego Mazowieckiego,
Nord Partner z Torunia Sp. z o.o.,
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Marakorny Czanieckie, Develey
Polska Sp. z o.o., Profi Sp. z o.o.
z Grabowa nad Prosną, Karmelek
z Ełku; Indykpol S.A. z Olsztyna,
a także kapłani diecezji ełckiej,
którzy przekazali „dar serca” oraz
ofiarodawcy prywatni.
POMOC OSOBOM BEZDOMNYM
30 osób bezdomnych przebywa
w Schronisku im. św. Ojca Pio w Ełku.
W trosce o dobro podopiecznych
i odwiedzających w placówce
obowiązuje zakaz odwiedzin,
a osoby bezdomne mogą opuszczać
placówkę w ograniczonym zakresie.
Do 30 kwietnia na terenie miasta
funkcjonowała ogrzewalnia dla osób
bezdomnych, w której w godzinach od
18.00 do 8.00 rano osoby bezdomne
mogły skorzystać z noclegu, wykąpać
się i wypić ciepłą herbatę. Nad
bezpieczeństwem i porządkiem
czuwał w tym czasie opiekun
ogrzewalni. Obecnie jest przerwa
do 1 października w funkcjonowaniu
ogrzewalni. W marcu placówka
zapewniła 100 noclegów, a w kwietniu
121 noclegów osobom bezdomnym.
Osoby bezdomne przebywające poza
ełckimi schroniskami są szczególnie
narażone na zarażenie koronawirusem
i mogą go rozprzestrzeniać na
inne osoby. Stanowią oni grupę
szczególnego ryzyka. Do 22 marca
Caritas pomagała im wydając ciepłą
zupę w jadłodajni oraz umożliwiając
kąpiel i wymianę odzieży przy
Schronisku im. św. Ojca Pio w Ełku.
Pandemia wymusiła zorganizowanie
poza schroniskiem Caritas punktu
pomocy osobom bezdomnym
przebywającym na ulicach miasta.
Caritas ełcka przeniosła wydawanie
posiłków na targowisko miejskie,
gdzie Urząd Miasta Ełku rozstawił
kontenery. Osoby bezdomne spoza
schronisk otrzymują tam o godz.
14.00 ciepłą zupę oraz suchy prowiant
na śniadanie i kolację. W kwietniu
w poniedziałki i czwartki organizacja
zapewniła również w kontenerach
możliwość skorzystania z pryszniców
i wymiany odzieży. Z tej formy pomocy
w kwietniu korzystało średnio 30
osób dziennie. Przestrzegane są
wszystkie wymogi sanitarne. Istnieje
możliwość wspierania działań na rzecz
bezdomnych poprzez przekazywanie

produktów żywnościowych
w zamkniętych opakowaniach oraz
środków czystości.
W maju i czerwcu ciepła zupa i suchy
prowiant będą wydawane przy
kontenerach na targowicy miejskiej od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 14.00 do 15.00. W tych godzinach
będzie także możliwość skorzystania
z sanitariatów oraz wymiany odzieży.
Osobom bezdomnym rozdawane są
regularnie maseczki.
APLIKACJA DROGOWSKAZ
Środki na pomoc seniorom w formie
bezdotykowej paczki oraz na
dożywianie osób bezdomnych
można przekazać za pomocą aplikacji
Drogowskaz. W ubiegłym roku
diecezja ełcka aktywowała aplikację,
która pozwala na wyszukanie mszy
świętych, nabożeństw i spowiedzi
w kościołach. Udostępnia również
dane kontaktowe danej parafii,
godziny pracy kancelarii, a także
pokazuje istniejące w pobliżu
kościoła parkingi lub udogodnienia
dla niepełnosprawnych. W aplikacji
dostępna jest również zakładka
Caritas dla osób potrzebujących
pomocy lub chcących takiej pomocy
udzielić wspierając konkretną
akcję charytatywną, np. „Paczkę
bezdotykową”, „Pomoc bezdomnym”
(wyżywienie). Sposób pobrania
aplikacji jest bardzo prosty – wyszukaj
w Google aplikację Drogowskaz
i zainstaluj. Po jej uruchomieniu kliknij
ikonkę Caritas i również ją zainstaluj.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
CDE dysponuje żywnością z POPŻ
finansowanego przez UE. Wydaje
ją osobom, spełniającym określone
kryteria dochodowe skierowanym
przez ośrodki pomocy społecznej.
Na bieżąco przyjmowane są
transporty z żywnością, która trafia
do beneficjentów programu oraz
po zmianie kryteriów także osób
dotkniętym epidemią. Do osób
w kwarantannie, zakwalifikowanych
do programu, żywność dowożą służby
mundurowe.
BEZPŁATNY PŁYN DEZYNFEKCYJNY
DLA PARAFII DIECEZJI EŁCKIEJ
CDE przekazała każdej parafii
w diecezji oraz innym instytucjom
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diecezjalnym bezpłatnie po 5l płynu do
dezynfekcji powierzchni.
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ
W GOŁDAPI
Pracownicy WTZ są w stałym
kontakcie telefonicznym
z podopiecznymi oraz ich rodzinami.
Wspierają rozmową i starają się pomóc
w rozwiązywaniu ich problemów.
Dużą troską objęci są uczestnicy,
którzy mieszkają sami. Do osób
niepełnosprawnych, które wymagają
pomocy żywnościowej, trafiła również
bezdotykowa paczka. Od początku
ogłoszenia pandemii kadra placówki
uszyła ponad 3000 bawełnianych
maseczek wielokrotnego użytku.
Maseczki w pierwszej kolejności
trafiły do osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, następnie otrzymały je
dzieci i pracownicy domu dziecka,
pracownicy sklepów, restauracji,
strażacy, policjanci oraz pracownicy
Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
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110 ciężko chorych osób. Trzeba
dokonać zakupu dodatkowych
środków ochronnych na kwotę
16 200 zł. Dzienne zużycie maseczek
chirurgicznych wynosi ponad 100
sztuk.
• Uruchomiona została na stronie
www.caritas.gda.pl płatność
internetowa – można wpłacić 15 zł,
20 zł lub własną kwotę.
• Rezultat (stan na 31.03.2020 godz.
9.00): 10 osób wpłaciło 1 300 zł,
pozostało do zebrania 14 900 zł.
CENTRUM KRYZYSOWE CAG
W sytuacji spowodowanej
zagrożeniem epidemiologicznym CAG
uruchomiła Centrum Kryzysowe.
Każda osoba, która znajduję się
w sytuacji kryzysowej (tzn. bez
dochodów, bez możliwości zrobienia
zakupów itp.), proszona jest o kontakt.
Oferowana jest pomoc:

• dowóz ciepłych posiłków dla osób
samotnych i starszych w Sopocie.

PACZKA BEZDOTYKOWA
To czas solidarności między nami,
dlatego CAG proponuje włączenie
się do akcji „Paczka bezdotykowa”.
Przygotowana została lista
podstawowych produktów, które
wejdą w skład paczki. Każdy może
ufundować takie zakupy, które
wolontariusze zaniosą pod drzwi osób
potrzebujących.
• Uruchomiona płatność przez stronę
internetową (www.caritas.gda.pl)
– można wpłacić 15 zł, 45 zł lub
własną kwotę.
• Rezultat (stan na 31.03.2020 godz.
9.00): 82 osoby wpłaciły 12 375 zł
(275 paczek).
ŚRODKI OCHRONNE
Zakup maseczek i innych środków
ochronnych dla Domu Hospicyjnego
im. św. Józefa w Sopocie oraz dla
Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych
w Gdańsku i w Gdyni. Pod całodobową
opieką znajduje się tam ponad
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• Zbieranie funduszy na respirator;
• Przygotowanie w ramach akcji
#PomocDlaSeniora w okresie
przedświątecznym 700 paczek
z żywnością i środkami czystości;
• Przekazanie szpitalom w ramach
programu #WdzięczniMedykom
środków czystości;
• Szycie maseczek;
• Posługa pielęgniarek z trzynastu
stacji opieki przy ok. 300 chorych
dziennie w domach;
• Prowadzenie wsparcia
psychologicznego przez telefon;
O pracy WTZ piszemy >> na str. 84.

• paczki żywnościowe dostarczone do
domu;
• realizacja recept wraz z dowozem;

ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ

• Systematyczne przekazywanie
żywności 15 placówkom
całodobowym (DPS-y ZOL-e, ok.
1400 seniorów) ok. 15 ton żywności;

Aktywne formularze dla zgłoszeń
znajdują się na stronie www.caritas.
gda.pl.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 83-84.

DIECEZJI
GLIWICKIEJ

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA CDG
W CZASIE EPIDEMII:
• Prowadzenie centrum kryzysowego;
• Prowadzenie jadłodajni, z których
korzysta 700 osób dziennie;
• Dowóz posiłków do domów – 230
dziennie;

>>

Wydarzenia

DIECEZJI
KALISKIEJ

Najważniejsze działania Caritas
Diecezji Kaliskiej w czasie epidemii:

OPIEKA NAD STARSZYMI
I PRZEWLEKLE CHORYMI

• pomoc żywnościowa dla seniorów

CDK w okresie zagrożenia
koronawirusem sprawuje opiekę nad
grupą ponad 2000 osób starszych
i przewlekle chorych.

• szycie maseczek dla szpitali
• pomoc wolontariuszy w dostarczeniu
seniorom żywności i leków
• w ydawanie żywności potrzebującym.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 84-85.

ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

ZBIÓRKA „POMOC RATUJĄCYM”
ARCHIDIECEZJI
GNIEŹNIEŃSKIEJ

Z myślą o seniorach w tym
trudnym czasie CAG podjęła akcję
DOBROkrążcy. W związku z tym
opublikowany został apel dyrektora
CAG o zgłaszanie się chętnych do
podjęcia pracy w roli wolontariusza,
który będzie:
• dostarczał paczki żywnościowe
i artykuły higieniczne potrzebującym;
• robił zakupy dla podopiecznych
(m.in. żywność, leki);
• okazywał sąsiedzką troskę;
• zgłaszał seniorów wymagających
pomocy;
• informował seniorów o możliwości
pomocy.

Zbiórka ma na celu wsparcie służby
zdrowia oraz placówek Caritas
działających na rzecz seniorów,
niepełnosprawnych, chorych
i bezdomnych z Katowic, Chorzowa,
Świętochłowic, Knurowa, Rudy
Śląskiej, Mikołowa i Tychów w walce
z COVID-19. Zbiórka polega na
przekazaniu kwoty na wskazane konto
bankowe z tytułem „Pomoc ratującym”.
Z darowizn CAK zakupi środki ochrony
osobistej dla pracowników służby
zdrowia i Caritas.
OPIEKA CAŁODOBOWA
Funkcjonuje 12 placówek całodobowej
opieki, które zajmują się dziećmi,
seniorami i niepełnosprawnymi. Pod
opieką 600 pracowników jest 1000
podopiecznych.
PUNKT KRYZYSOWY wydaje pomoc
żywnościową.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 85-86.

O pracy WTZ piszemy >> na str. 84.

• Niemal 650 z tych osób przebywa
w placówkach całodobowych, takich
jak: domy pomocy społecznej,
zakłady opiekuńczo-lecznicze,
hospicja, schroniska dla bezdomnych
i szereg innych placówek
opiekuńczych, którym Caritas
zapewnia pełne utrzymanie i opiekę.
• Kolejnych 480 osób jest objętych
opieką pielęgniarek i opiekunek
w swoich domach. Wizyty domowe
(również w czasie epidemii) są
realizowane kilka razy w tygodniu,
a nawet codziennie.
• Do tej pomocy trzeba dodać ponad
110 osób, którym codziennie
dostarczane są do domu gorące
obiady i ok. 150 seniorów, którzy
odbierają obiady ze stołówek Caritas.
AKCJA #POMOCDLASENIORA
• W związku z epidemią CDK włączyła
się w ogólnopolską akcję „Pomoc
dla Seniora”. Z darowizn sponsorów
i wsparcia Caritas Polska, a także
ze zgromadzonych wcześniej
zasobów własnych i Kieleckiego
Banku Żywności CDK przygotowuje
paczki żywnościowe dla ok. 600
osób. Część tych paczek już została
wydana lub dostarczona do osób
samotnych i niepełnosprawnych.
Szczególną uwagę przyciągają
sytuacje, kiedy członkowie rodziny
dzwonią do Caritas z zagranicy
prosząc o objęcie pomocą swoich
bliskich.
• Inny sposób docierania do
potrzebujących to bezpośredni
kontakt telefoniczny
zainteresowanych, którzy dzwonią
pod numer 882 171 709 i proszą
o dostarczenie żywności. Obecnie na
liście CDK jest już ok. 350 seniorów,
kolejne prośby napływają każdego
dnia.

• Przygotowywanie żywność dla osób
w kwarantannie w miejskim ośrodku
kwarantanny w Zabrzu;
• Przygotowywanie paczek dla 500
seniorów tygodniowo;

Caritas

DIECEZJI
KIELECKIEJ
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• W dostarczaniu żywności dla
seniorów wydatnie pomaga młodzież
z Centrum Wolontariatu oraz
żołnierze WOT z 10 Świętokrzyskiej
Brygady Obrony Terytorialnej.
— W minionym tygodniu szykowaliśmy
paczki dla potrzebujących, rozdawane
były one w punkcie pomocy doraźnej
w Kielcach. Od dziś przez cały
tydzień paczki będziemy rozwozić
do wszystkich osób, które z różnych
powodów nie mogły dotrzeć do
punktu pomocy doraźnej i je odebrać
— powiedział porucznik Marcin
Kowal podczas poniedziałkowej
(30.03.2020 r.) akcji.
• Po zniesieniu rygorów epidemii
większość udzielanej pomocy
będzie kontynuowana bez zmian
z uwagi na całoroczną formę
pomocy długookresowej. Natomiast
dostarczanie żywności dla seniorów
będzie kontynuowane zależnie od
zgłaszanych potrzeb.
AKCJA „NIE JESTEŚ SAM”
W związku z epidemią zachęca się,
żeby starsze osoby pozostawały
w domach, ale przecież muszą też
coś jeść, wykupić leki. Sporo osób
jest samotnych. W odpowiedzi na
tą potrzebę Diecezjalne Centrum
Wolontariatu CDK rozpoczęło akcję
„Nie jesteś sam”. CDK szuka osób
chętnych do pomocy (już włączyło
się do niej Centrum Duszpasterskie
Wesoła 54). Akcja skierowana jest
wyłącznie do osób pełnoletnich
i w miarę młodych, które są zdrowe.
Chętni zgłaszają się przez formularz
na stronie www.wolontariat.kielce.
caritas.pl.
POLA NADZIEI
Epidemia koronawirusa to czas trudny
dla wszystkich, także dla Hospicjum
św. Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach,
zarówno stacjonarne, jak i domowe.
Jak co roku wolontariusze mieli
wyruszyć z żonkilami, by zbierać datki
do puszek na rzecz osób chorych
w ramach wiosennej edycji Pól Nadziei.
Niestety wolontariusze musieli
pozostać w domach, a zbiórka może
odbywać się jedynie za pośrednictwem
Internetu.
Bez pomocy darczyńców opieka nad
nieuleczalnie chorymi jest niezwykle
trudna, dlatego CAK zwraca się
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z gorącą prośbą o dobrowolne wpłaty
na rzecz hospicjum w Kielcach
w ramach akcji Pola Nadziei.
Hospicjum można wspomóc dokonując
wpłaty on-line do Wirtualnej Puszki.
hospicjum.kielce.caritas.pl/polanadziei/wirtualnepolanadziei/
W tym roku zebrane środki będą
przeznaczone na wsparcie personelu
medycznego: lekarzy, pielęgniarek,
opiekunów, fizjoterapeutów, poprzez
zakup środków bezpieczeństwa
w postaci przyłbic, maseczek,
fartuchów i płynów do dezynfekcji.
Potrzebne są także ozonatory
i oczyszczacze powietrza oraz
dozowniki bezdotykowe.
Pola Nadziei to międzynarodowy
program, którego zadaniem
jest pozyskiwanie środków na
funkcjonowanie hospicjów, ale
także szerzenie idei hospicyjnej,
propagowanie bezinteresownej
pomocy dla bliźniego w potrzebie,
zwiększanie świadomości społecznej
dotyczącej potrzeb fizycznych,
psychicznych i duchowych osób
chorych i cierpiących. Poprzez Pola
Nadziei chcemy pokazywać, że życie
na każdym etapie jest bezcenną
wartością i że warto pomagać.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 86.

>>

wartości 50 zł. Paczki zawierają
artykuły spożywcze, higieniczne
oraz chemiczne. Zostaną one
rozdysponowane przez Parafialne
Zespoły Caritas na terenie całej
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
AKCJA #WDZIĘCZNIMEDYKOM
W ramach pomocy dla szpitala
w Koszalinie CDK-K, razem z Fundacją
SMS z Nieba, przeprowadziła akcję
„Zanurzeni w Miłości”, dzięki której
udało się w ciągu 6 godzin zebrać
105 000 zł na respirator dla Koszalina.
Zakupiono również 30 pościeli,
30 poszewek oraz 20 mundurków
medycznych. Dzięki współpracy
z Harcerskim Pogotowiem ZHR, do tej
pory, uszyto blisko 2000 maseczek,
które trafiły do szpitala w Koszalinie,
placówek CDK-K oraz DPS-ów.
WOLONTARIAT KRYZYSOWY
DZIAŁAMY
W wolontariacie działa 40 osób
z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Każdy wolontariusz otrzymuje
narzutkę Caritas, identyfikator
oraz zaświadczenie potwierdzające
działalność wolontaryjną. Do zadań
WK należy:
• zakup artykułów spożywczych,
higienicznych oraz leków,
• dostarczanie dokumentów do
urzędów, poczty itp.,
• rozwożenie paczek przygotowanych
w ramach akcji #PomocDlaSeniora.

DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

AKCJA #POMOCDLASENIORA
CDK-K otoczyła opieką około 80
seniorów w Koszalinie, dostarczając
raz w tygodniu paczki żywnościowe.
Na paczkę składają się produkty
z długim terminem ważności (makaron,
konserwa, paprykarz, ryba w puszce,
gołąbki w słoiku itp.) oraz chleb,
jajka i ziemniaki. Na terenie diecezji
rozdysponowano blisko 1200 paczek
dla seniorów, osób samotnych
oraz chorych. Dzięki uzyskanym
funduszom z Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej przy Urzędzie
Marszałkowskim w Szczecinie
przygotowano 2500 paczek
żywnościowych, o jednostkowej
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CDK-K współpracuje ponadto
z oddziałami powiatowymi WOPR
(Koszalin i Białogard) oraz harcerzami
ZHR.
WIECZORNA BUŁKA
Od poniedziałku do soboty o godzinie
18:00 wolontariusze przemierzają ulice
Koszalina, rozdając bułki wszystkim
osobom bezdomnym i potrzebującym.
W codzienne przygotowanie 50 bułek
zaangażowały się siostry pallotynki.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 86-88.

>>

POMOC DLA SENIORÓW
I CHORYCH

ARCHIDIECEZJI
KRAKOWSKIEJ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA
• Punkt Socjalny Caritas w Brzegach
dysponuje żywnością z POPŻ,
finansowanego przez UE. Wydawać
ją można jednak tylko osobom
skierowanym przez ośrodki pomocy
społecznej, które spełniają określone
kryteria dochodowe. Osobom
w kwarantannie, zakwalifikowanym
do programu, żywność dowiozą
służby mundurowe.
• Indywidualni odbiorcy żywności
proszeni są o zachowywanie dużych
odstępów w kolejce i stosowanie
się do zaleceń pracowników.
Równocześnie Caritas apeluje
do ośrodków pomocy społecznej
i parafii, aby, zachowując konieczne
środki ostrożności, nie rezygnowały
z odbierania żywności dla swoich
podopiecznych i wypracowały
bezpieczny sposób jej dystrybucji.
• W pomoc przy dystrybucji żywności
zaangażowała się 11. Małopolska
Brygada Obrony Terytorialnej.
Żołnierze pomagają w dystrybucji,
w załadunku i rozładunku żywności,
w razie konieczności też w akcji
wydawania żywności osobom
potrzebującym.
PROWADZONA PRZEZ CAK
KUCHNIA ŚW. BRATA ALBERTA
W KRAKOWIE:
• Codziennie rozdaje 300-400
gorących posiłków potrzebującym;
• Ze względu na stan epidemii wydaje
posiłki tylko na wynos;
• Pracownicy kuchni proszą
o zachowanie dużych odstępów
w kolejce i przychodzenie z własnym
pojemnikiem na zupę;
• Obsługuje więcej potrzebujących, bo
część podobnych placówek przestała
działać albo wydaje tylko suchy
prowiant;
• Potrzebuje cały czas jednorazowych
pojemników na żywność i środków
ochrony, które pomogą zabezpieczyć
pracowników.

Caritas

Pracownicy i wolontariusze Caritas
rozwożą paczki z żywnością i środkami
czystości dla seniorów i osób
niepełnosprawnych. Pomoc trafia
do osób starszych i chorych poprzez
pracowników placówek Caritas,
na przykład placówek wsparcia
dziennego lub stacji opieki. Niektóre
osoby, których potrzeby wcześniej
nie były znane pracownikom Caritas,
proszą o pomoc telefonicznie i po
sprawdzeniu ich sytuacji pracownik
lub wolontariusz Caritas przywozi im
zakupy.
POTRZEBNE ŚRODKI OCHRONNE
Caritas liczy na pomoc osób, które
mają możliwość zorganizowania
środków ochrony, takich jak
maski, rękawiczki, fartuchy, płyny
dezynfekcyjne, dla pracowników,
wolontariuszy i osób potrzebujących.

Wydarzenia

i wolontariuszy Caritas. Więcej
o pracy WTZ piszemy >> na str. 88.
RESPIRATOR DLA KRAKOWA
W związku ze skierowaną do Caritas
prośbą rozpoczęto zbiórkę pieniędzy
na dodatkowy respirator dla Krakowa.
Wpłat można dokonywać na CAK
z dopiskiem „Respirator” lub online
poprzez stronę internetową www.
krakowcaritas.pl.
W biurze Caritas trwa dyżur
telefoniczny. Można też kontaktować
się przez e-mail.
OŚRODKI CAK DO DYSPOZYCJI
CAK zaproponowała, by jej ośrodki
wczasowo-rekolekcyjne mogły zostać
wykorzystane do ulokowania osób
przebywających w kwarantannie
i pozostawiła do dyspozycji
wojewodzie.

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW
CARITAS
Na polecenie wojewody małopolskiego
z 11 marca Caritas musiała
zawiesić działalność prowadzonych
placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży, klubów seniora,
środowiskowych domów samopomocy
i warsztatów terapii zajęciowej.
• Terapeuci starają się utrzymać
kontakt z podopiecznymi
telefonicznie i poprzez Internet.
Życie przeniosło się do sieci,
podopieczni wysyłają projekty
nowych prac mailem i wrzucają
zdjęcia.
• Od początku zalecanej izolacji
pracownicy stacji opieki starają się
kontaktować ze swoimi starszymi
i niepełnosprawnymi podopiecznymi.
Rehabilitację w stacjach opieki
trzeba było odwołać, ale pielęgniarki
odwiedzają swoich podopiecznych
w domach, starają się też przynosić
im zakupy.
• Prowadzone przez Caritas placówki
stałego pobytu działają normalnie,
wprowadzone są tylko zakazy
odwiedzin i ograniczenia wyjść, które
wymusiła sytuacja.
• W TZ szyją maseczki dla szpitali
i na potrzeby pracowników
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DIECEZJI
LEGNICKIEJ

OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB
BEZDOMNYCH
Prowadzony jest w siedzibie
CAL i funkcjonuje bez zmian,
z zastrzeżeniem:
• Korzystający oprócz badania
trzeźwości poddawani są pomiarowi
temperatury ciała, muszą
dezynfekować ręce i zachowywać
bezpieczną odległość od
pracowników i w miarę możliwości
od siebie nawzajem.
• Ograniczony został czas
pobytu w ośrodku do minimum
– jednocześnie mogą przebywać
w nim maksymalnie 2 osoby.
JADŁODAJNIA „ANIELSKA
PRZYSTAŃ”
• Wydaje bezpłatnie ciepłe posiłki od
poniedziałku do piątku w godzinach
od 11.00 do 13.00, każdy
korzystający musi posiadać własne
naczynie, do którego zostanie nalana
zupa.
• Jadłodajnia uruchomiła także
catering. Każde zamówienie to
pomoc dla podopiecznych jadłodajni.
POMOC SENIOROM W ZAKUPACH

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W CZASIE EPIDEMII:
• CDL realizuje program pomocy
żywnościowej FEAD
• Włączyła się w program „Pomoc dla
Seniora”
• Przekaże także seniorom karty na
zakupy do sklepów sieci Biedronka
w ramach programu „Na codzienne
zakupy”.
O pracy WTZ piszemy >> na str. 88.

ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ

Codziennie sztab ok. 30 osób jest
w pełnej gotowości, aby ruszyć na
zakupy. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej
formy pomocy, może skontaktować się
z Caritas.
SZYCIE MASECZEK OCHRONNYCH
Do szycia zgłosiły się prywatne
osoby – dwie panie z maszynami
do szycia i ich mężowie. Tak
zwarta ekipa przekazała CAL 135
bawełnianych maseczek. Posłużą one
wolontariuszom.
Osoby, które również chcą
zaangażować się w szycie maseczek,
mogą kontaktować się pod numerem
tel. 696 259 781.
Na stronie www.lublin.caritas.pl
umieszczona jest instrukcja szycia
maseczek.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Od poniedziałku do piątku w godzinach
9-14 można dzwonić do sekretariatu
Caritas Archidiecezji Lubelskiej pod nr
81 532 95 71 lub 534 003 300.

Każdego dnia jadłodajnia wydaje 200
posiłków osobom potrzebującym,
przygotowywane są także dla
nich paczki żywnościowe. Osoby
potrzebujące takiej pomocy mogą
dzwonić pod nr 81 532 95 71 lub
534 003 300.
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ZAKUP RESPIRATORA
Dzięki akcji „Zanurzeni w miłości”
w ciągu niespełna doby darczyńcy
przekazali 105 000 zł na zakup
respiratora dla nowo powstającego
Oddziału Zakaźnego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie.

DIECEZJI
ŁOMŻYŃSKIEJ

#WDZIĘCZNIMEDYKOM
• W kwietniu CDŁ razem z Fundacją
SMS z Nieba uruchomiła zbiórkę
w ramach projektu Zanurzeni
w Miłości – Respiratory dla Szpitali.
Dzięki zebranym funduszom
zakupiono 2 respiratory dla szpitali
w Ostrołęce i Łomży.
• CDŁ uruchomiła własną zbiórkę
na potrzeby Centrum Rehabilitacji
w Łomży celem zapewnienia
bezpieczeństwa personelowi
i osobom korzystającym z usług
ośrodka. Zakupiono: maseczki,
przyłbice, płyny do dezynfekcji,
fartuchy na kwotę 10 000 zł.
• CDŁ prowadzi, działania promocyjne
na stronie Facebook, gdzie
prezentowane są m.in. laurki
i wiersze dzieci i młodzieży z SKC
jako podziękowanie dla personelu
medycznego.
#POMOCDLASENIORA
• Na Facebooku Wolontariusz Caritas
Diecezji Łomżyńskiej uruchomiono
licytację charytatywną wspierającą
fundusz dla seniorów będących
trudnej sytuacji życiowej. W ramach
funduszu zakupiono maseczki
wielokrotnego użytku.
• W kwietniu, w okresie
przedświątecznym, CDŁ wydawała
paczki dla podopiecznych placówek
Caritas oraz seniorów skierowanych
przez wolontariuszy obsługujących
program „Kromka chleba dla sąsiada”.
Wydano 1240 paczek.
• Programem #PomocDlaSeniora
w kwietniu CDŁ objęła 140 osób.
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• W kwietniu 2020 r. w ramach
wszystkich działań Caritas
diecezjalnej udało się udzielić
wsparcia 1240 osobom
potrzebującym, w tym 60 osobom
bezdomnym.

DIECEZJI
ŁOWICKIEJ

MIEJSCA
KRYZYSOWO-POMOCOWE
• Na czas trwania epidemii powołane
zostały miejsca kryzysowo-pomocowe, w których osoby
potrzebujące lub przebywające
w kwarantannie mogą skorzystać
z pomocy (głównie żywnościowej).
• Miejsca te znajdują się w: Kutnie,
Sochaczewie i Żyrardowie
przy funkcjonujących tam
jadłodajniach oraz w Głownie,
Łowiczu, Skierniewicach, gdzie
przy współpracy z OPS typowane
są osoby i zbierane informacje
o zakresie i formie pomocy.
• By zapewnić pomoc CDŁ
współpracuje ze sklepami
i hurtowniami, korzysta ze środków
przekazanych przez Caritas Polska
w ramach programu „Pomoc dla
seniora” oraz realizuje program
„Na codzienne zakupy” (w ramach
programu rozdysponowano wśród
seniorów 200 kart Biedronki).
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Z PROGRAMU POPŻ
W dalszym ciągu przyjmowane są
transporty z żywnością z programu
POPŻ, którą przejmują partnerzy
lokalni i jest ona dystrybuowana na
bieżąco beneficjentom tego programu,
a po zmianie kryteriów także osobom
dotkniętym epidemią.
ŚRODKI OCHRONNE
Personel Caritas, szczególnie
medyczny pracujący w hospicjach
domowych i pielęgniarstwie
domowym, wyposażany jest w środki
ochrony (maseczki, kombinezony,
przyłbice, środki dezynfekujące i inne)
pozwalające zachować wszelkie

rygory sanitarne podczas wizyt.
W mniej pilnych potrzebach personel
kontaktuje się za pomocą narzędzi
teleinformatycznych.
POMOC ZDALNA
• Personel z placówek, których
funkcjonowanie zostało czasowo
zawieszone, jest w stałym
kontakcie z podopiecznymi – m.in.
z niepełnosprawnymi – monitorując
i zaspokajając najpilniejsze potrzeby.
• Pracownicy pracujący w punktach
pomocowych CDŁ świadczą
telefonicznie porady prawne
i psychologiczne.
ZBIÓRKA NA RESPIRATOR
Na terenie diecezji została ogłoszona
zbiórka pieniężna na potrzeby służby
zdrowia – m.in. na zakup respiratora
dla Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Norberta Barlickiego
w Łodzi.

>>
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DIECEZJI
OPOLSKIEJ

Centrala i pięć biur rejonowych Caritas
pracuje bez zmian i bez przerwy.
Wizyty w biurach ograniczone są do
koniecznego minimum. Wstrzymane
jest jedynie przyjmowanie paczek
z odzieżą używaną i obuwiem.
CENTRUM OPIEKI PALIATYWNEJ
W STARYCH SIOŁKOWICACH
Cały czas przyjmuje pacjentów.
Aktualnie jest ich 30. Z kaplicy
Centrum transmitowana jest on-line
msza św. oraz nabożeństwa, zarówno
do pokoi pacjentów, jak i na zewnątrz.
KUCHNIE CARITAS
Kuchnie w Raciborzu, Nysie
i Kluczborku pracują bez zmian
i bez przerwy. Wydają lub dowożą
codziennie ok. 630 posiłków
osobom samotnym, starszym
i chorym. Uczestniczą w projekcie
#PomocDlaSeniora.
ŁAŹNIA DLA OSÓB
BEZDOMNYCH W OPOLU

ARCHIDIECEZJI
ŁÓDZKIEJ

AKCJA #POMOCDLASENIORA
• C AŁ z otrzymanych z Caritas
Polska środków dofinansuje zakup
żywności i posiłków organizowanych
w Pabianicach, Aleksandrowie
Łódzkim, Ksawerowie, Rzgowie
Zelowie. W Łodzi wsparciem
objęte zostały osoby w kryzysie
bezdomności.
• We współpracy z siecią wolontariatu
kryzysowego do potrzebujących
pomocy seniorów z terenu Łodzi
wyruszyli wolontariusze (ponad 50
osób).
AKCJA #WDZIĘCZNIMEDYKOM
W diecezji prowadzona jest zbiórka
na zakup sprzętu medycznego. Dzięki
ogłoszonej przez abp. Grzegorza
Rysia zbiórce na rachunek Łódzkiej
Okręgowej Izby Lekarskiej wpłynęło
w marcu br. około 1 miliona złotych.

Czynna jest w poniedziałki, środy
i piątki. Każdorazowo z łaźni korzysta
ok. 20 bezdomnych. Każdy bezdomny
otrzymuje maseczkę i suchy prowiant
w postaci kanapki lub bułki.
POMOC ZDALNA
Nieczynne są Warsztaty Terapii
Zajęciowej, Środowiskowy Dom
Samopomocy, Środowiskowa Świetlica
Samopomocy, Dom Dziennego
Pobytu. Placówki te na co dzień
świadczą pomoc 220 osobom
niepełnosprawnym. Pracownicy
placówek, którzy pracują w systemie
zdalnym, pozostają w stałym kontakcie
z osobami niepełnosprawnymi,
ich rodzicami lub opiekunami.
U wszystkich podopiecznych terapeuci
wykonali wizyty domowe i wręczyli
drobne paczki. Terapeuci pracowni
krawieckich WTZ szyją maseczki
chirurgiczne dla pielęgniarek Stacji
Opieki i ich pacjentów. Więcej o pracy
WTZ piszemy >> na str. 88.
54 STACJE OPIEKI CARITAS
• Kontynuują działalność
pielęgnacyjną w domach pacjentów.

Caritas
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Nie są wykonywane świadczenia
pielęgniarskie w pomieszczeniach
stacji. W sytuacjach, gdy nie
ma bezwzględnych wskazań do
osobistego kontaktu oraz możliwe
jest sprawowanie opieki przez
rodzinę, świadczenia udzielane
są w formie teleporady. Wizyty
pielęgniarskie w domu pacjenta
wykonywane są wyłącznie po
uprzednim telefonicznym wywiadzie
epidemiologicznym.
• Od 9 do 31 marca 112 pielęgniarek
i 12 lekarzy Stacji Opieki Caritas
wykonało 13 615 wizyt domowych.
51% chorych wymagało opieki
długoterminowej, w tym 20% opieki
paliatywno-hospicyjnej. Każda
pielęgniarka Caritas odwiedzała
codziennie 6 chorych. Aż 15%
podopiecznych Caritas mieszka
w jednoosobowych gospodarstwach
domowych.
• Od 1 do 30 kwietnia personel
medyczny Stacji Opieki Caritas
wykonał 11 725 wizyt domowych.
Liczba świadczeń wykonanych
dodatkowo w formie teleporad
i telewizyt wyniosła 8 470. Liczba
obsłużonych pacjentów – 3 272.
Wśród nich aż 264 pacjentów
należało do grupy osób w terminalnej
fazie choroby nowotworowej.
PROGRAM „NA CODZIENNE
ZAKUPY”
• Wolontariusze Parafialnych
Zespołów Caritas realizują program
„Na codzienne zakupy”.
• W ramach programu 250 osób
ubogich otrzyma karty płatnicze
na zakupy artykułów spożywczych
w sieci sklepów Biedronka.
• Wartość kart płatniczych oraz
działań towarzyszących w 2020 r.
wyniesie 346 250 zł.
AKCJA #POMOCDLASENIORA
• W ramach akcji „Pomoc dla
seniora” wolontariusze CDO
otoczyli opieką 600 osób starszych,
chorych, samotnych, które znajdują
się w trudnej sytuacji bytowej
i zdrowotnej. Osoby te otrzymały
poprzez pośrednictwo wolontariuszy
ciepły posiłek lub paczkę z suchym
prowiantem do domu.

• Na realizację programu Caritas
Polska przekazała CDO kwotę
50 000 zł. Ponieważ ta forma
wsparcia potrzebuje dodatkowych
funduszy, centrala Caritas w Opolu
rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na
terenie diecezji. Do 30 kwietnia
2020 r. kwota ta wyniosła 8 500 zł.
• Wolontariusze z Parafialnych
Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół
Caritas w miarę możliwości usiłują
sprawować opiekę nad osobami
najsłabszymi we wspólnotach
parafialnych. Oprócz działań
wolontariuszy, Caritas animuje
opinię publiczną do niesienia pomocy
sąsiedzkiej.
PROGRAM ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH
• Od 2017 r. CDO realizuje
„Pilotażowy program medycznych
świadczeń pielęgnacyjnych”,
który jest współfinansowany
z pieniędzy Europejskiego Funduszu
Społecznego.
• W ramach projektu siedem
opiekunek medycznych, które
zostały zatrudnione w Stacjach
Opieki Caritas, zapewnia 50
osobom chorym, starszym
i niepełnosprawnym, codzienne
usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania. 31 marca 2020 r.
pan Andrzej Buła – marszałek
województwa opolskiego i ks. Arnold
Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji
Opolskiej podpisali aneks do umowy
na „Pilotażowy program medycznych
świadczeń pielęgnacyjnych”.
• W marcu podpisano aneks
do umowy na „Pilotażowy
program medycznych świadczeń
pielęgnacyjnych” jest realizowany
z pieniędzy Regionalnego Programu
Operacyjnego. Aneks włącza do
programu 140 dyplomowanych
pielęgniarek Stacji Opieki
Caritas. Pieniądze (ok. 5,3 mln
zł) przyznane w ramach aneksu
są wykorzystywane na zakup
artykułów ochrony osobistej
dla pielęgniarek i pacjentów,
środków dezynfekcyjnych oraz
koncentratorów tlenu.
• Do 10 maja 2020 r. CDO
wykorzystała na zakupy 1,8 mln zł.
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IZOLATORIUM
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
W kwietniu została podpisana
umowa pomiędzy CDO a SPZOZ
w Kędzierzynie-Koźlu na
wykorzystanie budynku Hospicjum
św. Anny w Kędzierzynie-Koźlu na
cele izolatorium. Umieszczono tam
osoby zakażone koronawirusem, które
nie wymagają pobytu w szpitalu oraz
takie, u których występuje podejrzenie
zachorowania, a które nie mogą się
poddać izolacji w miejscu zamieszkania.
Do końca kwietnia w izolatorium
przebywało 17 pacjentów.
POMOC DLA PLACÓWEK SŁUŻBY
ZDROWIA
W marcu Caritas Diecezji Opolskiej
nieodpłatnie przekazała dla szpitala
jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4 materace
przeciwodleżynowe z pompą oraz
4 koncentratory tlenu. Wartość
darowizny to 18 600 zł.

DIECEZJI
PELPLIŃSKIEJ

Centrala CDP pracuje w stałych
godzinach. Możliwy jest też kontakt
telefoniczny. Osoby potrzebujące
pomocy, np. w zrobieniu zakupów,
mogą kontaktować się z Parafialnymi
Zespołami Caritas działającymi przy
parafiach lub z centralą CDP.
POMOC DLA SENIORÓW
• CDP włączyła się w akcję
#PomocDlaSeniora. Osoby
potrzebujące mogą kontaktować się
z koordynatorem.
• Dodatkowa pula 40 kart Biedronki
„Na codzienne zakupy”. Karty zostały
rozdysponowane przez Parafialne
Zespoły Caritas.
• Została wznowiona dystrybucja
żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomocy
Żywnościowej FEAD.
W ramach akcji #PomocDlaSeniora
pomocą objęto 125 osób. Pomoc była
udzielana w następujących formach:
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• gotowe paczki z żywnością, środkami
ochrony, środkami czystości, lekami
wraz z dostarczeniem dla 69 osób;
• gotowe posiłki wraz z dostarczeniem
dla 16 osób;
• wsparcie dla 40 bezdomnych osób.
Beneficjenci programu
#PomocDlaSeniora mogli
korzystać z rozmów telefonicznych
wpływających pozytywnie na
stan psychiczny i z kontaktu
z wolontariuszem z zachowaniem
obowiązujących standardów
sanitarnych. Dyżur pełnił również
psycholog.
JADŁODAJNIA

• W ramach działań WTZ i ŚDS
uszytych zostało 2150 masek, które
rozdano w DPS-ach, beneficjentom
z niepełnosprawnością, osobom
starszym, pracownikom OSP,
pracownikom poczty oraz osobom
potrzebującym.
• We współpracy z ośrodkami pomocy
społecznej przekazano żywność 100
osobom potrzebującym i będącym
w kwarantannie.
ŚRODKI OCHRONY DLA MEDYKÓW
Przeprowadzono zbiórkę na środki
ochrony dla pracowników szpitali
i placówek medycznych. W ramach tej
zbiórki zebrano kwotę 20 203 zł.

Posiłki w jadłodajni CDP wydawane są
w godz. 12-12.30.
POMOC ZDALNA
• Został opracowany system
wsparcia dla podopiecznych
placówek zajmujących się
osobami z niepełnosprawnością
(2 Warsztaty Terapii Zajęciowej
i Środowiskowy Dom Samopomocy).
Łącznie domowym wsparciem
terapeutycznym objętych jest 75
osób. Pomoc dotyczyła również
uzyskania wsparcia w ramach
pomocy PFRON dla osób
niepełnosprawnych.
• Ponadto osoby
z niepełnosprawnością są pod
stałą opieką swoich macierzystych
placówek. Uzyskują wsparcie
w postaci żywności, środków
ochrony sanitarnej (maski
i przyłbice), pomocy w codziennych
czynnościach, a także innych, jak
np. naprawa łącza internetowego.
Wsparciem zostały objęte również
rodziny osób z niepełnosprawnością.

DIECEZJI
PŁOCKIEJ

• C aritas Diecezji Płockiej w ramach
swojej działalności wszystkim
zgłaszającym się na swoje stołówki
oferuje pomoc w formie ciepłego
posiłku.
• Parafialne Zespoły Caritas
w parafiach diecezji uruchamiają
pomoc w formie paczek dla
najbardziej potrzebujących
i samotnych seniorów.
• Dla poprawy warunków pobytu
podopiecznych w noclegowni przy
ul. Sienkiewicza 54 wyremontowane
zostały dwie łazienki.
• Pracownicy WTZ realizują pracę
zdalną z podopiecznymi. Więcej
o WTZ piszemy >> na str. 89.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Osoby potrzebujące wsparcia
psychologicznego lub duchowego
mogą kontaktować się z biurem Caritas
– możliwa jest rozmowa z księdzem
i psychologiem.
DODATKOWE DZIAŁANIA
• Placówkom całodobowym i osobom
indywidualnym CDP przekazała
żywność od producentów (ok. 5184
kg).

>>

• Senior może zadzwonić na miejską
infolinię, gdzie zostanie mu
przydzielony konkretny wolontariusz.
Będzie on przychodził do niego dwa
razy w tygodniu, odbierał pieniądze
i robił zakupy spożywcze, kupował
produkty higieniczne i chemiczne
oraz leki o wartości do 200 zł.
Wszystko opracowane jest tak, by
uniknąć zarażenia wirusem i aby
senior nie wychodził z domu.
• W akcję zaangażowanych jest
106 wolontariuszy, którzy wsparli
niemal 240 seniorów, wyręczając ich
w zrobieniu najbardziej potrzebnych
zakupów.
• Akcja „Wolontariat kryzysowy”
jest prowadzona przy współpracy
miasta Poznań, poznańskiej Caritas,
harcerzy oraz innych organizacji
pożytku publicznego. Za koordynację
działań po stronie wolontariuszy
odpowiedzialne jest Centrum
Wolontariatu Caritas.
• Osoby, które potrzebują takiej
pomocy, mogą zadzwonić pod nr
miejskiej infolinii 61 646 33 44.
OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY
ŻYWNOŚCIOWE REALIZOWANE
PRZEZ POZNAŃSKĄ CARITAS
• Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa
• Spiżarnia Caritas
• Karta „Na codzienne zakupy”.
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – PACZKI DLA
OSÓB W KWARANTANNIE
Z uwagi na brak możliwości
prowadzenia tradycyjnej zbiórki
w sklepach i na targowiskach,
żywność o przedłużonym terminie
ważności można przynosić do
poznańskich kościołów i pozostawić
w wyznaczonym miejscu.
• Potrzebne są takie produkty, jak:
kasza, ryż, makaron, mąka, cukier,
konserwy, środki chemiczne
i higieniczne.

ARCHIDIECEZJI
POZNAŃSKIEJ

WOLONTARIAT KRYZYSOWY

• Produkty są odbierane przez
pracowników Caritas i przekazywane
osobom najbardziej potrzebującym.

Osoby potrzebujące wsparcia, a więc
z osłabioną odpornością, chorzy,
starsi i niepełnosprawni, otrzymują
najpilniejszą pomoc.

• C aritas przygotowała już ok. 100
paczek dla osób ubogich, a będących
w kwarantannie. Pomoc została
rozdysponowana za pośrednictwem

Caritas
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żołnierzy Wojsk Obrony
Terytorialnej.
JADŁODAJNIE
Jadłodajnie Caritas w Poznaniu,
z uwagi na stan epidemii, zmieniły
formę wydawania posiłków. Ubodzy
i bezdomni otrzymują posiłki
na wynos. Cztery jadłodajnie
Caritas, prowadzone przez siostry
elżbietanki, urszulanki SJK, albertynki
i franciszkanki Rodziny Maryi
codziennie wydają ok. 1000 posiłków
dla potrzebujących.
POMOC BEZDOMNYM
Nie przestają funkcjonować łaźnia,
schronisko i ogrzewalnia dla
bezdomnych przy ul. Krańcowej,
gdzie potrzebujący mogą skorzystać
z zabiegów higienicznych.
Przestrzegane są wszystkie wymogi
higieniczne i zasady wprowadzone
przez Główny Inspektorat Sanitarny.
ZBIÓRKA NA RESPIRATOR DLA
SZPITALA ZAKAŹNEGO
Caritas zorganizowała zbiórkę
pieniędzy na zakup respiratora dla
Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia
w Poznaniu, przekształconego
w jednoimienny szpital zakaźny. Przez
trzy dni zebrano kwotę 98 000 zł, na
zakup sprzętu potrzeba było 95 000 zł.
DZIAŁAJĄCE PLACÓWKI
• Dom Dziecka, Ośrodek w Wierzenicy
– pomoc uzależnionej młodzieży.
• Ogrzewalnia dla bezdomnych
– 50 osób, możliwość noclegu.
• Ł aźnia dla osób bezdomnych.
• Przytulisko – mieszka tu 18 osób,
część z nich pracuje.
• Poradnia rodzinna – telefoniczna
pomoc terapeutów.

ARCHIDIECEZJI
PRZEMYSKIEJ

Wśród najważniejszych doraźnych
i stałych sposobów pomocy,
udzielonej dzięki pracownikom Caritas,
wolontariuszom, samorządowcom,
Wojsku Obrony Terytorialnej,

ofiarności ludzi dobrej woli warto
wymienić:
• Uruchomienie w ramach
akcji „Pomocna dłoń Caritas”
dodatkowej linii telefonicznej
dla osób starszych, samotnych,
niepełnosprawnych, potrzebujących
pomocy w organizacji zakupów
i w załatwieniu bieżących spraw;
• Aktywny udział w promocji
i realizacji ogólnopolskiej kampanii
Caritas #PomocDlaSeniora;
• Przekazanie 460 pakietów
żywnościowych oraz środków
czystości osobom starszym
– mieszkańcom powiatu
przemyskiego oraz miasta Przemyśla,
powiatu sanockiego oraz miasta
i gminy Ustrzyki Dolne;
• Aktywny udział w promocji
i przebiegu ogólnopolskiej akcji
#WdzięczniMedykom, m.in.
poprzez zabezpieczenie posiłków
pracownikom służby zdrowia
przebywającym w kwarantannie
w Przemyślu;
• Dostarczenie potrzebującym oraz
seniorom z Domu Dziennego
Pobytu w Łańcucie 86 pakietów
żywnościowych oraz środków do
dezynfekcji;
• Przekazanie potrzebującym,
seniorom z Domu Dziennego
Pobytu w Przychojcu oraz osobom
z niepełnosprawnością z terenu
powiatu leżajskiego 370 pakietów
żywnościowych oraz środków do
dezynfekcji;
• Dostarczenie 75 pakietów
żywnościowych podopiecznym
Niepublicznego Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego
Caritas w Wysokiej koło Łańcuta,
oraz miejscowym osobom
potrzebującym;
• Przekazanie respiratora dla Szpitala
Wojewódzkiego im. św. O. Pio
w Przemyślu;
• Zorganizowanie i dostarczenie
1125 pakietów żywnościowych
oraz środków do dezynfekcji
osobom potrzebującym, seniorom,
niepełnosprawnym oraz
bezrobotnym;
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• Przekazanie 1200 litrów środków do
dezynfekcji do 25 domów pomocy
społecznej oraz 14 zakładów
opiekuńczo-leczniczych;
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DIECEZJI
RADOMSKIEJ

• Przekazanie seniorom 250 kart „Na
codzienne zakupy”;

ZBIÓRKA NA RESPIRATORY

• Współpraca z Fundacją SMS
z Nieba, przeprowadzona zbiórka,
przekazanie 105 000 zł na zakup
respiratora (drugiego) dla Szpitala
Wojewódzkiego im. św. o. Pio
w Przemyślu;

We współpracy z fundacją SMS
z Nieba w dniach 28-29.03 odbyła
się zbiórka na respiratory dla
Szpitala Powiatowego w Opocznie
i dla Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego. Udało się zebrać
łącznie 210 000 zł.

• Codzienna realizacja dla 870 osób
starszych i niepełnosprawnych opieki
domowej na terenie powiatów:
Przemyśl, Sanok, Bieszczady,
Brzozów, Krosno, Łańcut, Przeworsk,
Jarosław, Leżajsk;
• Uszycie i rozprowadzenie 145 000
maseczek ochronnych;
• Wprowadzenie stosownych
obostrzeń i procedur postępowania
w całodobowych placówkach
(domach pomocy społecznej,
hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych itp.);
• Codzienna zdalna praca
dydaktyczna i opieka
psychologiczno-pedagogiczna
udzielana 300 podopiecznym
świetlic socjoterapeutycznych
funkcjonujących w: Przemyślu,
Sanoku, Łańcucie, Ustrzykach
Dolnych i Grodzisku Dolnym;
• Systematyczny zdalny nadzór
pracowników Caritas nad
podopiecznymi: Klubu Seniora,
domów dziennego pobytu, centrów
integracji społecznej, mieszkań
treningowych, warsztatów terapii
zajęciowej, Niepublicznego Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego,
Domu Matki i Dziecka. Więcej
o WTZ piszemy >> na str. 89;
• Codzienne posiłki w jadłodajni
dla 440 osób potrzebujących
i bezdomnych;
• Prowadzenie 4 wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego dla chorych
i niepełnosprawnych.

ZBIÓRKA NA SPRZĘT DO
DEZYNFEKCJI
W przedostatnim tygodniu marca
udało się zebrać pieniądze na
urządzenie do dezynfekcji karetek
HySpray, które kosztuje ok. 12 000 zł
i zostanie przekazane Stacji Pogotowia
w Radomiu.
PRACOWNICY WTZ
Pracownicy WTZ w Jedlance Starej
są w stałym kontakcie telefonicznym
i internetowym z podopiecznymi i ich
rodzicami lub opiekunami. Pełnią
również dyżury w placówce i w Domu
Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim
Dolnym. Więcej o WTZ piszemy
>> na str. 89.

DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ

– sfinansowanie zakupu środków
ochronnych i dezynfekcyjnych
dla Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Głogowie
Małopolskim,
– sfinansowanie zakupu środków
ochronnych i dezynfekcyjnych dla
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle.
• „Zanurzeni w miłości” – w ramach
akcji zebrano 105 000 zł na
zakup respiratora dla Szpitala
Specjalistycznego w Jaśle.
AKCJA #POMOCDLASENIORA
Diecezjalna Caritas udostępniła
swoje konto na zbiórkę, z której
środki są przeznaczone na pomoc
seniorom i innym potrzebującym.
W kwietniu udzielono pomocy 800
seniorom i bezdomnym. Jest to pomoc
żywnościowa, do której dołączyła
firma Nestle przekazując swoją
żywność.
CIEPŁY POSIŁEK
W diecezji działają 3 duże kuchnie,
które wydają ok. 1000 gorących
posiłków. Placówki Caritas: DPS-y,
ZAZ i dwa Dzienne Domy Opieki są
gotowe do przygotowania ciepłych
posiłków i wydawania ich według
zgłoszonych potrzeb.
POMOC ZDALNA

POMOC DLA PLACÓWEK
MEDYCZNYCH
• „Kapłański dar miłosierdzia”,
kwota ze zbiórki od księży diecezji
rzeszowskiej wynosi 368 000 zł.
Środki te pozwoliły na:
– dofinansowanie zakupu respiratora
na oddział noworodków
z podejrzeniem COVID-19 dla
Szpitala Miejskiego w Rzeszowie,
– dofinansowanie zakupu respiratora
dla Szpitala Specjalistycznego
w Gorlicach,
– dofinansowanie zakupu aparatu
USG dla Szpitala Specjalistycznego
w Jaśle,
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– sfinansowanie zakupu sterylizatora
parowego do utylizacji materiału
biologicznego dla Klinicznego
Szpitala Wojewódzkiego
w Rzeszowie,

• Dwa Środowiskowe Domy
Samopomocy i 5 Warsztatów
Terapii Zajęciowej oraz CIS przez
współpracę z diecezjalną Caritas
są w stałym kontakcie ze swoimi
podopiecznymi organizując także
pomoc w dożywianiu i innych
potrzebach.
• Placówki te szyją także potrzebne
maski.
• Cztery świetlice Dorastanie z Caritas
w zmienionej formie prowadzą swoją
działalność.
• Pracownicy Domu RehabilitacyjnoOpiekuńczego w Gorlicach
organizują edukację dla przedszkola
i szkoły specjalnej w formie
elektronicznej.

Caritas

>>

POMOC DLA UBOGICH
• Diecezjalna Caritas – także ze
środków Caritas Polska, we
współpracy z Rzeszowskim
Towarzystwem Pomocy im. św.
Brata Alberta i MOPS Rzeszów
przygotowała przedświąteczną
pomoc dla 750 osób, w tym dla
seniorów.
• W diecezji działa pod nadzorem
księży proboszczów 245 Parafialnych
Zespołów Caritas, które w swoich
wspólnotach (wzorem lat ubiegłych)
zorganizowały świąteczne paczki dla
swoich podopiecznych, zwłaszcza dla
seniorów i samotnych.
• Do samotnych z zakupami docierają
wolontariusze, w Wielkim Tygodniu
diecezja skorzystała też z pomocy
WOT.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Caritas diecezjalna współpracuje
z panią psycholog, która drogą
telefoniczną udziela porad.
PRACOWNICY WTZ
• Terapeuci z WTZ w Kolbuszowej są
w kontakcie z podopiecznymi. Poza
tym kadra warsztatów zaangażowała
się w akcję „Maseczki dla Szpitala
w Kolbuszowej i Nisku”. Szyje
jednorazowe maseczki ochronne dla
szpitali oraz bawełniane maseczki
wielokrotnego użytku dla wszystkich
potrzebujących.
• Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas
w Ropczycach utrzymują stały
kontakt telefoniczny z uczestnikami
WTZ i ich rodzinami. Monitorują na
bieżąco zaopatrzenie w żywność
i środki czystości osób samotnych –
uczestników WTZ.
• W TZ w Gorlicach Caritas
Diecezji Rzeszowskiej oraz
Przedszkole Specjalne, Szkoła
Podstawowa Specjalna oraz
Szkoła Przysposabiająca do
Pracy pracują zdalnie. Rodzice
otrzymują co dzień potrzebne
do pracy z dziećmi i młodzieżą
materiały z wykorzystaniem technik
komputerowych. Pracownicy
codziennie są w kontakcie
telefonicznym monitorując potrzeby,
np. zrobienia zakupów. Codziennie
w godzinach 7-15 odbywa się dyżur
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psychologa, rehabilitanta, logopedy
i wszystkich specjalistów.
Diecezja wysłała wstępna partię 10
tys. maseczek do parafii jako pomoc
dla spowiadających się.

DIECEZJI
SANDOMIERSKIEJ

W czasie epidemii CDS podejmuje
różnego rodzaju działania:
• Włącza się w akcję
#PomocDlaSeniora zainicjowaną
przez Caritas Polska. Dzięki wsparciu
Caritas Polska CDS przygotowuje
paczki z żywnością dla osób
starszych. Paczki są dostarczane
w miarę możliwości do domów
seniorów przez pracowników Caritas.
Ta forma pomocy jest przeznaczona
dla osób najuboższych, starszych
i samotnych, które nie mają nikogo
bliskiego. W ramach akcji 50
seniorów otrzymywało obiady, a 20
seniorom robiono zakupy;
• Wznowiła wydawanie żywności
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2019. Żywność jest
wydawana osobom z 4 Ośrodków
Pomocy Społecznej (to 492 rodziny,
czyli 1289 osób) oraz osobom
bezdomnym. Zostanie przekazanych
w sumie 21 654,80 kg żywności.
CDS kontynuuje wydawanie
żywności w ramach programu FEAD
dla ponad 3000 osób;
• 42 bezdomnym zapewniła
schronienie (wyżywienie,
zakwaterowanie, pomoc medyczną);
• Zapewniła pobyt w ośrodku
w Bojanowie 21 osobom będącym
w kwarantannie;
• Dostarczyła żywność 35 osobom
przebywającym w kwarantannie
w domu;
• Dostarczyła paczki żywnościowe do
domu 175 rodzinom;

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
I DUCHOWE
CDS stara się poprzez swoich
pracowników, terapeutów
psychologów, pedagogów,
wolontariuszy udzielać pomocy
zaspokajając podstawowe potrzeby
ludzkie. Bardzo ważna jest także
pomoc poprzez rozmowę. Pomoc
Caritas jest nieodpłatna i zawsze
można na nią liczyć. Przez całą dobę
potrzebujący uzyskają wsparcie pod
numerami telefonów:
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Rudniku nad Sanem – 15 649 21
86, 607 302 198
• Pomoc psychologa – 796 082 875
• Okręgowy Ośrodek Pomocy
Poszkodowanym Przestępstwem
w Stalowej Woli – 530 310 340
• Duchowe wsparcie w czasie epidemii
– 885 680 600.
WSPARCIE DLA PODOPIECZNYCH
OŚRODKÓW CARITAS
Ośrodki Caritas, które realizowały
planowe zajęcia, teraz zostały
zmuszone do ograniczenia swojej
działalności. Nie znaczy to jednak, że
osoby niepełnosprawne, które w nich
przebywały, ich rodziny, seniorzy
i samotni zostali pozostawieni sami
sobie.
• Pracownicy placówek, terapeuci,
psychologowie, wolontariusze
pozostają z uczestnikami, jak
też z ich rodzinami, w kontakcie
telefonicznym bądź poprzez
komunikatory internetowe.
• Zachęcają podopiecznych
do pozostawania w domach,
zrezygnowania z kontaktów
towarzyskich, dbania o należytą
higienę osobistą.
• Psychologowie starają się
dbać o dobry stan psychiczny
podopiecznych, a jednocześnie
zdobywają informację o ich
aktualnym stanie zdrowia
i potrzebach.
Więcej o zdalnej pracy WTZ piszemy
>> na str. 90.

• 17 osobom pomogła przy zakupie
lekarstw.
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ŚRODKI OCHRONNE DLA
ŻOŁNIERZY WOT
W marcu CDS przekazała maseczki
ochronne z atestem i rękawiczki
dla żołnierzy sandomierskiego
102 batalionu lekkiej piechoty 10
Świętokrzyskiej Brygady Obrony
Terytorialnej. WOT pełni szczególną
rolę w obecnej sytuacji. Pomaga
dotrzeć do osób najbardziej
potrzebujących, a także wspomaga
działalność instytucji państwowych,
m.in. szpitali w ramach akcji „Odporna
wiosna”.

>>

-Duszpasterskim przy ul. Bpa I.
Świrskiego 57 w Siedlcach oraz
w budynku przy ul. Warszawskiej 15
w Białej Podlaskiej. Po pomoc można
się zgłosić dzwoniąc pod numery
telefonów:
• 504 429 423 – Żanetta Kowalczuk,
koordynator CW w Białej Podlaskiej
• 510 756 437 – CW w Siedlcach
• 512 936 068 – Monika Rybaczewska,
diecezjalny koordynator ds.
wolontariatu CDS.
POMOC ZDALNA
Pracownicy WTZ realizują pomoc
zdalną dla swoich podopiecznych
– więcej o pracy WTZ >> na str. 90-91.

DIECEZJI
SIEDLECKIEJ

DAROWIZNA DLA SZPITALA
Na stronie www.siedlce.caritas.
pl udostępniono możliwość wpłat
internetowych na rzecz Szpitala
Miejskiego w Siedlcach i na zakup
respiratora dla tego szpitala.
„JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA”
CDS zachęca do włączania się
w „Jałmużnę wielkopostną” m.in.
poprzez elektroniczne płatności
internetowe i tradycyjny przelew
bankowy. Na stronie internetowej
tłumaczy, jak to zrobić. Szczególnie
atrakcyjna jest forma zbierania do
skarbonki poprzez stronę internetową
– można wybrać jedną z wielu
proponowanych kwot – od 5 do
2 000 zł.
POMOC SENIOROM –
WOLONTARIAT KRYZYSOWY
CDS informuje o możliwości udzielenia
pomocy osobom starszym, które
czują się zagrożone obecną sytuacją.
Wolontariusze Centrów Wolontariatu
w Siedlcach i Białej Podlaskiej
pomogą w zakupach leków, żywności
i rzeczy pierwszej potrzeby. Pomoc
udzielana jest mieszkańcom Siedlec
i Białej Podlaskiej z zachowaniem
największych środków ostrożności
oraz z ograniczeniem kontaktu
bezpośredniego.
Centra Wolontariatu prowadzone są
w Centrum Charytatywno-

108

OPIEKA NAD BEZDOMNYMI
Pod stałą opieką CDS znajduje się 160
osób bezdomnych.
DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI
• CDS dysponuje żywnością
z Programu Operacyjnego FEAD
dla najuboższych mieszkańców UE,
którą wydaje zgodnie z dostawami.
Beneficjentów tej pomocy kwalifikują
OPS-y zgodnie z programem.
Pomocą FEAD objętych jest 8 800
osób.
• Od poniedziałku do soboty
odbierana jest żywność o krótkim
terminie przydatności, która
dostarczana jest do ponad 30
punktów i rozprowadzana wśród
najuboższych diecezjan. Pomoc ta
obejmuje 350 osób.

W odpowiedzi na trudną sytuację
społeczną spowodowaną zagrożeniem
epidemiologicznym Caritas Diecezji
Sosnowieckiej uruchomiła centra
kryzysowe w poszczególnych
miastach diecezji sosnowieckiej,
m.in.: w Olkuszu, Jaworznie, Będzinie,
Dąbrowie Górniczej, Czeladzi,
Sosnowcu, Wolbromiu.
• Celem tych punktów jest
pomoc seniorom w zrobieniu
najpotrzebniejszych zakupów oraz
wsparcie tych, którzy znaleźli się
w najtrudniejszej sytuacji finansowej
poprzez przygotowanie i doręczenie
paczek żywnościowych.
• Dostępny jest też telefon – każda
osoba, która znajduje się w sytuacji
kryzysowej, może kontaktować się
pod numerem: 32 363 03 70.
• Do 27.03.2020 r. łącznie CDS
udzieliła pomocy 80 seniorom.
JADŁODAJNIA CARITAS
W OLKUSZU
Przygotowuje i rozwozi posiłki dla 30
pensjonariuszy Domu Senior + oraz
wydaje przygotowane posiłki na wynos
dla 30 osób.

Wydarzenia

• Od początku kwietnia CDŚ
współpracuje z właścicielem sieci
sklepów Biedronka w ramach
programu „Na codzienne zakupy”,
niosąc pomoc osobom starszym
i potrzebującym;
• Prowadzenie 2 świetlic
socjoterapeutycznych dla 35 dzieci.
W marcu i kwietniu świetlice działały
online;
• Zaopatrywanie osób potrzebujących
w środki ochronne, tj. płyny
dezynfekujące, maseczki, rękawiczki;
• Dyrektor CDŚ udziela wsparcia
duszpasterskiego osobom, które tego
potrzebują.

DIECEZJI
TARNOWSKIEJ

DIECEZJI
SOSNOWIECKIEJ

CENTRA KRYZYSOWE

>>

ARCHIDIECEZJI
SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

CENTRUM KRYZYSOWE
Caritas diecezjalna uruchomiła
centrum kryzysowe na czas epidemii.
Ci, którzy pomocy potrzebują, i ci,
którzy chcą ją nieść, mogą dzwonić
pod podane na stronie www.szczecin.
caritas.pl numery telefonów:
• tel. dla potrzebujących 91 487 49 05
• tel. dla chcących pomóc 513 131 671.

POMOC DLA SENIORÓW
Bezpośrednia i najważniejsza pomoc
dla osób, które znalazły się w trudnej
sytuacji ze względu na pandemię, ma
miejsce w parafiach.
• Ponad 450 (w 95% parafii)
Parafialnych Zespołów Caritas
organizuje na miarę swoich
możliwości i zapotrzebowania pomoc
dla seniorów w zakupie żywności,
lekarstw oraz środków czystości.
• Zespoły współpracują z innymi
organizacjami kościelnymi (np. Akcja
Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży i Rodzin itp.) oraz
samorządowymi (GOPS, MOPS, OSP
itp.).
• W skali diecezji możemy mówić o 4-5
tys. wolontariuszy.

DIECEZJI
ŚWIDNICKIEJ

POSIŁKI DLA POTRZEBUJĄCYCH
Działania CDŚ w okresie epidemii:
• Organizacja pomocy dla seniorów
w postaci dostarczania ciepłych,
dwudaniowych posiłków;
• Prowadzenie łaźni dla bezdomnych.
Z łaźni czynnej od poniedziałku
do piątku korzysta około 6 osób
dziennie;

Caritas

CDT oraz kilka parafii w diecezji (m.in.
Tarnów, Nowy Sącz, Brzesko) prowadzi
kuchnie, które wydają posiłki (gorące
lub zimne) na wynos dla najbardziej
potrzebujących.
POMOC DLA BEZDOMNYCH
CDT zapewnia dach nad głową oraz
posiłki dla ok. 120 bezdomnych,
którzy korzystają ze schroniska oraz
noclegowni, działających 24 godziny
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na dobę w Tarnowie. Na tę działalność
CDT otrzymała wsparcie z Caritas
Polska w wysokości 25 000 złotych
w ramach projektu #PomocDlaSeniora.
Należy podkreślić, że 90%
bezdomnych to osoby starsze zaliczane
do najwyższej grupy ryzyka.
OPIEKA W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH
CDT zabezpiecza na bieżąco wszystkie
prowadzone przez nią placówki
opiekuńczo-lecznicze (jest ich 6),
w których przebywa na stałe ok. 200
osób z grupy najwyższego ryzyka.
Troszczy się o ich bezpieczeństwo
zdrowotne, zapewnia stałą opiekę
medyczną oraz duszpasterską, zabiega
o regularną aprowizację w środki
dezynfekcji, lekarstwa oraz żywność.
W ramach prowadzonej przez Caritas
Stacji Opieki w Tarnowie średnio
w ciągu tygodnia pomoc pielęgniarską
otrzymuje 120 osób chorych.
PROGRAM „NA CODZIENNE
ZAKUPY”
CDT od początku kwietnia rozpoczęła
przekazywanie dla 200 seniorów
z całej diecezji (ok. 30 parafii)
kart przedpłaconych w ramach
programu „Na codzienne zakupy”
prowadzonego przez Caritas Polska
i Jeronimo Martins (właściciel sklepów
Biedronka), która pozwoli do końca
roku zaopatrywać się seniorom
w produkty spożywcze oraz środki
czystości w sklepach Biedronki.
W akcji tej uczestniczy też grupa
wolontariuszy, którzy (jeśli senior
nie ma najbliższej rodziny) będą
dokonywać zakupów dla seniorów.
OBIEKT NA POTRZEBY
KWARANTANNY
Diecezja tarnowska udostępni swój
obiekt w Starym Sączu na ewentualne
miejsce kwarantanny dla osób, które
będą jej wymagać. CDT zapewni temu
obiektowi wsparcie przy zakupie
środków dezynfekcyjnych oraz
środków ochrony personalnej.
POMOC DLA SZPITALA
CDT zakupi respirator dla jednego ze
szpitali w Tarnowie, jeżeli zostanie on
przekształcony w szpital jednoimienny
ze względu na wzrost liczby
zarażonych koronawirusem.

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Diecezjalna Fundacja „Auxilium”
uruchomiła specjalną linię telefoniczną
Telepomoc, na której można bezpłatnie
uzyskać konsultację psychologiczną.
CDT ponosi część kosztów związanych
z funkcjonowaniem tego telefonu.

DIECEZJI
TORUŃSKIEJ

Caritas diecezjalna w dobie pandemii:
• Pozyskała i przekazała 105 000 zł na
zakup respiratora dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu.
• Prowadzi 8 Środowiskowych
Domów Samopomocy dla 300
osób. Wszystkie osoby pozostają
w domu, wśród nich są seniorzy,
osoby samotne i niepełnosprawne
(wózkowicze). Utrzymuje kontakt
telefoniczny ze wszystkimi. Dla
około 40% zabezpiecza żywność
dostarczając ją pod drzwi.
• Dostarcza samotnym seniorom
i osobom z kwarantanny 300
posiłków na koszt Caritas.
• We wszystkich jadłodajniach na
wynos przygotowuje 800 posiłków.
• Dla 600 osób przygotowała paczki
świąteczne dzięki wsparciu Caritas
Polska i z własnych funduszy.
• Na bazie jednostki Caritas
w Brodnicy (Brodnickie Centrum
Caritas) utworzyła ośrodek
kwarantanny dla 30 osób.
• Zapewnia porady psychologa dla
potrzebujących.
• Dzięki współpracy z ośrodkami
i parafiami przekazała seniorom 250
kart „Na codzienne zakupy”
• Współpracuje z ośrodkami pomocy
społecznej WOT, OSP, PZC
pozyskując wolontariuszy, którzy
coraz chętniej włączają się w pomoc
potrzebującym.
• Dzięki zaangażowaniu pracowników
OPS, pracowników gmin, straży
pożanej, WOT oraz wolontariuszy
osoby potrzebujące, zakwalifikowane
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do Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2019,
otrzymały artykuły spożywcze.
W niektórych gminach wydawanie
żywności wciąż trwa.

ARCHIDIECEZJI
WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ

EFEKTY DZIAŁAŃ CAW W CZASIE
PANDEMII
• Przybliżona liczba seniorów
i bezdomnych, którym udało się
udzielić wsparcia w kwietniu,
wyniosła 500 osób (w tym w ramach
programu #PomocDlaSeniora ok.
400 osób);
• Przy okazji Wielkanocy wydanych
zostało 400 paczek z żywnością
i środkami higieny;
• Przygotowano śniadanie
wielkanocne – z wydawanego
na wynos posiłku skorzystało
w poranek Niedzieli Wielkanocnej
300 osób bezdomnych i zagrożonych
bezdomnością;
• Środki ochrony – CAW otrzymała
płyny i żele do dezynfekcji rąk
(400 opakowań o pojemności 0,6
litra) od lokalnego producenta;
z Agencji Rezerw Materiałowych
i z zasobów Wojewody Warmińsko-Mazurskiego otrzymała maseczki
medyczne (4100), maski FFP2 (150),
środki do dezynfekcji powierzchni
(100 opakowań po 200 g), płyn
do dezynfekcji Orlen (100 litrów),
rękawice nitrylowe (6000), przyłbice
(100 sztuk), fartuchy flizelinowe (80),
czepki medyczne (50); od Pierwszej
Damy RP otrzymała 150 fartuchów
flizelinowych, 150 maseczek
chirurgicznych, 10 maseczek FFP3.
AKCJA #POMOCDLASENIORA
• C aritas Archidiecezji Warmińskiej
uruchomiła specjalny numer
telefonu, pod który seniorzy oraz
osoby objęte kwarantanną mogą się
zgłaszać, jeśli potrzebują pomocy
w zrobieniu zakupów czy wykonaniu
innych codziennych czynności
lub jeśli potrzebują pomocy
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żywnościowej i zakupu środków
higieny.
• Zakupy dla potrzebujących pomocy
realizowane są przez dorosłych
wolontariuszy, a także harcerzy
i żołnierzy WOT.
• Sytuacja osób, które zgłaszają
potrzebę otrzymania paczki
żywnościowej lub higienicznej jest
weryfikowana przez kontakt z parafią
lub miejscowym OPS.
• Konieczna pomoc udzielana jest
albo z wykorzystaniem żywności
pochodzącej ze „Spiżarni Caritas”
oraz darowizn firm i sklepów,
albo z wykorzystaniem środków
finansowych przekazanych przez
Caritas Polska.
• Obecnie pomoc udzielana jest ok. 50
seniorom.
AKCJA #BLISKOPARAFIAN
Inicjatywa zachęcania proboszczów
do okazywania duszpasterskiej
troski o wiernych, zwłaszcza o osoby
starsze i chore, poprzez nawiązywanie
z nimi kontaktu telefonicznego
(inicjowanego przez księdza)
i zapoznanie się z sytuacją tych
wiernych, zaproponowanie pomocy
i wsparcia. Proboszczowie proszeni są,
aby w miarę możliwości angażować
w wolontariat młodych parafian, a jeśli
nie jest to możliwe – by zgłaszali
takie potrzeby Caritas Archidiecezji
Warmińskiej.
PACZKI DLA SENIORÓW
Pozyskana od producentów
i dystrybutorów żywność jest
gromadzona w magazynach
CAW i wykorzystywana do
przygotowywania paczek
żywnościowych dla seniorów.
„SIATKA MIŁOSIERDZIA”
Akcja zbierania żywności jest
kontynuowana w kilkunastu parafiach
na terenie archidiecezji warmińskiej.
„SPIŻARNIA CARITAS” I „NA
CODZIENNE ZAKUPY”
Nieprzerwanie realizowane są
programy „Spiżarnia Caritas” oraz
POPŻ (z zachowaniem wymogów
bezpieczeństwa). Przy realizacji
POPŻ Caritas diecezjalna korzysta
ze wsparcia WOT. Przed Wielkanocą
zbierane były także zgłoszenia do

programu „Na codzienne zakupy”, by
większość uczestników otrzymała
karty przed świętami.
OBIEKTY PRZEZNACZONE NA
KWARANTANNĘ
CAW współpracuje z Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim w zakresie
przygotowania należących do
CAW ośrodków wypoczynkowych
do wykorzystania ich jako miejsc
kwarantanny.
POSIŁKI DLA OSÓB
W KWARANTANNIE
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DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA
CAW zapewnia codzienną pomoc 260
chorym, objętym opieką paliatywną
(w tym 70 dzieci) oraz 190 pacjentom
objętym opieką długoterminową,
w tym 75 pacjentom wentylowanym
mechanicznie (w tym 20 dzieciom).

ARCHIDIECEZJI
WARSZAWSKIEJ

• C AW współpracuje z MOPS
w Olsztynie w zakresie codziennego
(7 dni w tygodniu) dostarczania
gorących posiłków osobom objętym
kwarantanną w miejscu zbiorowej
kwarantanny (działanie realizowane
w formie zadania publicznego,
dofinansowane przez MOPS).
• C AW współpracuje z GOPS
w Braniewie w zakresie zapewnienia
gorących posiłków osobom objętym
kwarantanną – w ramach środków
własnych CAW dostarczała
posiłki 7-osobowej rodzinie
objętej 14-dniową kwarantanną
w Braniewie.
POMOC BEZDOMNYM
• Nieprzerwanie funkcjonuje łaźnia
dla osób bezdomnych (otwarta
jest przez 3 godziny dziennie, przy
czym w chwili obecnej do środka
wpuszczane są maksymalnie 2
osoby).
• Pomoc żywnościowa dla osób
bezdomnych – 6 dni w tygodniu
(od poniedziałku do soboty) 80
porcji gorącej zupy i pieczywa jest
dostarczanych do olsztyńskiego
schroniska dla bezdomnych,
kolejne 100 porcji jest wydawanych
osobom bezdomnym na wynos,
w jednorazowych pojemnikach
w jadłodajni Caritas.

POMOC DLA SENIORÓW
I POTRZEBUJĄCYCH
We współpracy z proboszczami
i Parafialnymi Zespołami CAW
finansuje zakup artykułów
spożywczych, chemii gospodarczej
i leków dla seniorów, osób samotnych
i niepełnosprawnych. Przez PZC
rozdzielane są karty „Na codzienne
zakupy” dla seniorów.
POMOC ZDALNA
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez
CAW uruchomione zostały:
• zajęcia świetlicowe zdalne
• pomoc telefoniczna kadry, w tym
psychologa, dla dzieci i ich rodziców
(130 rodzin)
• pomoc żywnościowa i pomoc
w dostępie do komputera, Internetu
dla najbardziej potrzebujących.
POMOC MEDYCZNA
CAW wypożyczyła 3 respiratory
domowe szpitalowi jednoimiennego
w Warszawie.
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
3 siostry szyją maseczki z flizeliny na
użytek pracowników Caritas

POMOC SENIOROM
• W 35 parafiach wolontariusze
Parafialnych Zespołów Caritas
dostarczają żywność seniorom.
Przekazano im łącznie 2500
paczek z żywnością i artykułami
higienicznymi.
• Dwa domy dziennego pobytu
– w Mińsku Mazowieckim
i w Warszawie-Falenicy – objęły
opieką seniorów i przekazują
żywność, utrzymują kontakt,
udzielają wsparcia telefonicznego
robią potrzebne zakupy.
• Pod opieką domu dziennego pobytu
w Falenicy jest grupa 110 seniorów,
do których dowożone są ciepłe
posiłki oraz paczki z żywnością
i chemią gospodarczą. Pomoc ta
realizowana jest w sposób ciągły
i systematyczny od poniedziałku do
piątku każdego tygodnia.
• Pod opieką domu dziennego
w Mińsku Mazowieckim jest grupa
17 seniorów, do których dowożone
są ciepłe posiłki, oraz grupa 35
seniorów, do których dostarczane są
paczki z żywnością i chemią.
• Wspólnie z PCPR w Otwocku i dzięki
darowiźnie Amest Otwock Sp.
z o.o. seniorzy otrzymują co tydzień
paczki z żywnością i chemią. Pomocą
objętych jest 50 seniorów.
• Wydawane są paczki z żywnością
osobom starszym, samotnym
i chorym we współpracy z OPS
Praga-Północ, OPS Praga-Południe
i OPS-Wawer – żywność zakupiona
jest ze środków Caritas Polska
w ramach akcji #PomocDlaSeniora.
Pomocą objęto 265 seniorów.
• Grupa osób starszych, samotnych
i chorych, która co tydzień otrzymuje
wsparcie w postaci paczki, wynosi
minimum 500 osób.

• C AW zaplanowała przygotowanie
śniadania wielkanocnego na wynos,
z założeniem, że każda osoba
bezdomna, która w Niedzielę
Wielkanocną zgłosi się do
CAW, otrzyma nie tylko paczkę
żywnościową z suchym prowiantem,
ale także gorący posiłek wydawany
w opakowaniach jednorazowych.

Caritas

DIECEZJI
WARSZAWSKO-PRASKIEJ

• W ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa przekazywane
są produkty żywnościowe dla prawie
12000 zakwalifikowanych osób.
• W pomoc w rozdysponowanie
żywności włączyli się wolontariusze
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oraz żołnierze WOT, którzy nie
tylko pakują paczki, ale również
dostarczając je pod wskazany adres.
• Wsparcie żywnościowe
przekazywane jest również w ramach
programu „Spiżarnia Caritas”, gdzie
w ramach współpracy z dużymi
sieciami handlowymi, tj. Biedronka,
Eurocash, Selgros, Lidl, Tesco,
Carrefour i Kaufland, oddawane
są produkty z krótkim terminem
ważności, a następnie przekazywane
przez wolontariuszy PZC osobom
potrzebującym, często również
z dowozem do domu.
• C aritas diecezjalna uczestniczy
w programie „Na codzienne
zakupy”, dzięki któremu seniorzy
zakwalifikowani przez Parafialne
Zespoły Caritas mogą w sklepach
sieci Biedronka robić zakupy,
wykorzystując do tego celu
przekazane karty doładowane kwotą
150 zł lub 100 zł.
• Pracownicy WTZ w Mińsku
Mazowieckim w czasie zawieszenia
zajęć w ośrodku dostarczają
paczki żywnościowe uczestnikom
warsztatów.
POMOC BEZDOMNYM
I POTRZEBUJĄCYM
• Działa jadłodajnia przy Grochowskiej
– w I połowie marca codziennie
wydawała ok. 700 ciepłych posiłków.
Od II połowy marca wydawanych
było 400 paczek dziennie osobom
bezdomnym i potrzebującym.
W okresie Wielkanocy dla
podopiecznych korzystających
z ogrzewalni przygotowano śniadanie
świąteczne dla 50 osób. Caritas
nawiązała współpracę z fundacją
Godnie Żyć szyjącą maseczki,
które są przekazywane osobom
bezdomnym.
• Działają bez zmian łaźnia, łaźnia
mobilna i ogrzewalnia, schronisko
dla bezdomnych. Z usług
łaźni skorzystało 5904 osób
bezdomnych, z ogrzewalni – 5000
osób bezdomnych. W schronisku
przebywa 38 mężczyzn bezdomnych.
• Spore ilości żywności
pochodzącej z darowizn od
przedsiębiorców i trafiającej
do CDW-P są przekazywane
osobom potrzebującym (starszym,
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samotnym i chorym) we współpracy
z organizacjami partnerskimi
działającymi w Warszawie. Firma
SuperDrob z Karczewa przekazała
tonę mięsa z kurczaka z długim
terminem przydatności. Skorzystały
na tym ośrodki pomocy bezdomnym
i ośrodek pomocy seniorom; za
pośrednictwem Stowarzyszenia Alter
Ego CDW-P otrzymała ponad 1,5
tony mrożonek Hortex – warzyw
i zup – które zostały przekazane
kilku ośrodkom pomocy. Caritas
otrzymała również i przekazała około
10080 kg ciastek owsianych, 800 kg
sękaczy, 1000 litrów mleka oraz
1000 kg mięsa, wędlin, parówek.
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POMOC DLA SZPITALA
Została ogłoszona zbiórka na
rzecz szpitala we Włocławku
na zakup sprzętu potrzebnego
do walki z wirusem. W tym celu
zostały przekazane środki ochrony
indywidualnej, produkty spożywcze
oraz chemiczne. CDW przyczyniła się
do mobilizacji wspólnot zakonnych
znajdujących się na terenie Włocławka,
które uszyły 5000 maseczek dla
szpitala spełniających konieczne
normy.
POMOC DLA DOMU SAMOTNEJ
MATKI
Siostry Orionistki w Ciechocinku
szyły maseczki bawełniane dla
potrzebujących oraz na potrzeby
prowadzonej przez nie placówki.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

DIECEZJI
WŁOCŁAWSKIEJ

POSIŁKI DLA BEZDOMNYCH
I UBOGICH
• Przy CDW przez cały tydzień
wydawane są posiłki dla osób
bezdomnych, gdzie aktualnie
przebywa 170 osób.
• CDW zapewnia bezpieczny,
całoroczny nocleg dla 170 osób,
które – oprócz schronienia i posiłków
– mogą korzystać z łaźni, odzieży
i obuwia. Osoby bezdomne,
które korzystają z usług CDW
i schronienia, otrzymują także środki
higieniczne (mydło, szampon, krem,
ręcznik itp.). Podopieczni, jeśli zajdzie
taka potrzeba, korzystają z porad
lekarza i pielęgniarki. Zapewniona
jest codzienna opieka duszpasterska.
Godne warunki mieszkaniowe oraz
profesjonalne i serdeczne podejście
personelu do podopiecznych
pozwalają na wyjście z bezdomności.
• Kilkanaście osób przechodziło
kwarantannę, zostały one
otoczone troskliwą opieką. Oprócz
zaostrzonych środków ostrożności,
mieszkańcy schroniska codziennie
są badani termometrem. Z racji na
bezpieczeństwo każdy podopieczny
wyposażony jest w podstawowe
środki ochrony (płyny, maseczki,
rękawiczki).
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• CDW dysponuje żywnością
otrzymaną w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
finansowanego przez UE. Żywność
wydawana jest osobom, które
spełniają określone kryteria
dochodowe, na podstawie skierowań
z ośrodków pomocy społecznej.
• W schronisku dla bezdomnych
przygotowano dodatkowe paczki
zastępujące śniadanie wielkanocne.
Środki na ten cel pochodziły m.in. ze
sprzedaży baranków wykonanych
przez siostry albertynki.
• Dzięki miejscowym producentom
żywności przekazano produkty
spożywcze dla Domu Dziecka
we Włocławku i Kaczkach
Średnich, Domu Samotnej Matki
w Ciechocinku, do schronisk dla
bezdomnych kobiet i mężczyzn
we Włocławku, Domu Księży
Emerytów we Włocławku oraz
tym zgromadzeniom zakonnym,
w których są siostry w podeszłym
wieku.
#POMOCDLASENIORA
W ramach akcji #PomocDlaSeniora
CDW stara się dotrzeć do
potrzebujących z paczkami
z żywnością i niezbędnymi środkami
czystości oraz książkami o tematyce
religijnej i zdrowotnej. W pierwszej
edycji akcji dostarczono paczki 460
seniorom, w drugiej – 700.

Bardzo ważnym wsparciem dla CDW
jest grupa ponad 80 wolontariuszy.

ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ

W domu opieki CAW 10 kwietnia
stwierdzono zakażenie 18 osób
koronawirusem. Od tego czasu
przedstawiciele CAW podejmowali
intensywne działania w celu
zabezpieczenia placówki, pozostałych
11 zdrowych podopiecznych oraz
personelu.
PLACÓWKI OPIEKUŃCZE
• Na terenie diecezji funkcjonują 4
domy opieki dla seniorów i osób
z niepełnosprawnością prowadzone
przez wrocławską Caritas
(w Dobroszycach, Małkowicach,
Malczycach i Henrykowie oraz
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny
w Małkowicach); w 4 domach
przebywa 240 podopiecznych.
• Działa hospicjum domowe.
W marcu korzystało z niego 165
podopiecznych, w kwietniu – 153
podopiecznych.
SENIORZY I UBODZY
• Wolontariusze Parafialnych
Zespołów Caritas przygotowali
paczki i roznieśli je pod drzwi
potrzebujących (około 600
podopiecznych), którzy pozostają
w domach, ok. 400 ciepłych
posiłków rozwieźli żołnierze.
• Wydano 225 paczek zakupionych
ze środków Caritas Polska w ramach
akcji #PomocDlaSeniora
• W okresie wielkanocny wydano
200 paczek otrzymanych od Ingka
Centres Holding (tzw. koszyczek
wielkanocny).
BEZDOMNI I UBODZY
• Pomoc świadczy łaźnia dla ubogich
i bezdomnych. W marcu skorzystano
z niej 1119 razy, a 676 razy odebrano
odzież. W kwietniu skorzystano
z niej 880 razy, a 460 razy odebrano
odzież;

Caritas
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• Działa jadłodajnia Caritas we
Wrocławiu. Codziennie wydawanych
jest 630 porcji gorącej zupy
i pieczywa. W marcu wydano 15600
porcji, a w kwietniu – 14300 porcji;
• C AW rozdała 1100 bezdotykowych
paczek w ramach akcji #NioseDobro.
500 przekazanych zostało w Wielką
Sobotę, kolejnych 600 – 30 kwietnia.
Trafiły do osób korzystających
z pomocy w jadłodajni Caritas;
• C AW rozdała ponad 10 ton żywności
przekazanej przez Bank Żywności
we Wrocławiu. Pomoc trafiła do
podopiecznych łaźni i jadłodajni
Caritas.
POMOC W RAMACH
#WDZIĘCZNIMEDYKOM
• 2280 litrów płynu do dezynfekcji
za pośrednictwem CAW przekazała
Fundacja KGHM Polska Miedź.
Płyn został rozdzielony przez biuro
Wojewody Dolnośląskiego pomiędzy
64 jednostki na Dolnym Śląsku.
Środek trafił do 7 szpitali oraz 57
Domów Opieki i Domów Pomocy
Społecznej.
• Wolontariusze i pracownicy
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w poszczególnych placówkach
rozdawali maseczki, zarówno
jednorazowe, jak i bawełnianie
otrzymane od wielu darczyńców.

• Zaangażowała się pełnoletnia
młodzież z projektu „Czas na
młodzież”;
• Celem tych działań jest stworzenie
sieci wolontariuszy mogących
dotrzeć do maksymalnie największej
liczby osób potrzebujących pomocy.
Akcje dokumentowane są wpisami
na stronie internetowej www.caritas.
zamojskolubaczowska.pl;
• Stałe działania wolontariatu
kryzysowego na terenie całej diecezji
to:
– współpraca z Wojskami Obrony
Terytorialnej – po uzgodnieniu
dowództwo użycza swój sprzęt
głównie do transportu, wyznacza
żołnierzy do konkretnej pomocy
akcyjnej;
– wolontariat akcyjny pełnoletniej
młodzieży z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży
i Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej – pomoc
w rozwożeniu paczek do osób
starszych i schorowanych,
pomoc w robieniu zakupów
żywnościowych i kupowaniu leków
itd.
– zaangażowanie młodzieży
pełnoletniej – uczestników
projektu „Czas na młodzież”.
Udało się stworzyć sieć wolontariuszy
mogących dotrzeć do maksymalnie
największej liczby osób potrzebujących
pomocy.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA

DIECEZJI
ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

UTWORZENIE WOLONTARIATU
KRYZYSOWEGO
• Wolontariat funkcjonuje według
tradycyjnego podziału na 5
rejonów, z uwypukleniem działań
koordynowanych przez PZC;
• Wolontariusze są pełnoletni;
• Gotowość pomocy zgłosił ZHR;
harcerze pracują w trzech rejonach,
w porozumieniu z koordynatorami
rejonowymi;
• Pomoc są gotowi nieść także
żołnierze WOT, m.in. w logistyce;
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• „Wirtualna zbiórka żywności”.
Akcja ta została uruchomiona
w miejsce tradycyjnej zbiórki Tak,
Pomagam!. By wspomóc akcję,
wystarczy przelać dowolną kwotę
na podane na stronie www.caritas.
zamojskolubaczowska.pl konto.
• Środki na pomoc seniorom pochodzą
także ze zbiórki w ramach kampanii
Dar Juniora dla Seniora w ramach
akcji „Jałmużna wielkopostna 2020”.
• CDZ-L przeprowadziła wraz
z żołnierzami 2 Lubelskiej Brygady
Obrony Terytorialnej akcję
„Święconka dla kombatanta”. Cała
akcja wpisuje się w ogólnopolskie
działanie #PomocDlaSeniora.
Wspólnymi siłami udało się

przygotować 100 paczek. Akcja była
nagłośniona przez lokalne media
i TVP3 Lublin i Ordynariat Polowy;
• CDZ-L rozdysponowała
proporcjonalnie na rejony środki
pierwszej pomocy finansowej
z Caritas Polska (25000 zł).
W ostatnich dniach kwietnia CDZ-L
otrzymała kolejnej raty pomocowe
z Caritas Polska (25000 zł). CDZ-L
proporcjonalnie do otrzymanej
pomocy z centrali również
udostępnia swoje środki finansowe
na pomoc bieżącą. Druga transza
pomocy została przeznaczona na
paczki żywnościowe dla najbardziej
potrzebujących w Tygodniu
Miłosierdzia. Udało się dotrzeć do
285 rodzin. W akcję zaangażowanych
było ponad 50 wolontariuszy.
• W ramach projektu Spiżarnia
Biedronki CDZ-L współpracuje
z 30 partnerami z całego
terenu między innymi z PZC,
Domem Samotnej Matki, DPS
itd. Sprawę utrudnia sytuacja
wykrycia koronawirusa w jednym
z DPS-ów z terenu Zamościa.
Spowodowało to wstrzymanie
odbioru żywności. Dalsze prace idą
kierunku zachowania koniecznych
środków ostrożności – DPS-y
nie zrezygnowały z odbierania
żywności dla swoich podopiecznych
i wypracowały bezpieczny sposób jej
dystrybucji.
• Rozdysponowanie w diecezji
250 kart „Na codzienne zakupy”
w sklepach Biedronka.
• Ponowne uruchomienie odbioru
żywności z krótkim terminem
ważności. Odbiór był zawieszony
w pierwszych dniach kwarantanny.
Żywność jest odbierana z sieci
sklepów Biedronka, Kaufland,
Carrefour, Eurocash. W tym
projekcie CDZ-L współpracuje
z niemal 30 organizacjami (WTZ,
ŚDP, itd.) – gdy te instytucje nie
funkcjonują normalnym rytmem,
żywność do nich dociera dzięki pracy
wychowawców.
OPIEKA MEDYCZNA
Opieką zostali objęci ludzie
potrzebujący pomocy w ramach
działalności medycznej Caritas
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Wydarzenia

w stacjach opieki w Hrubieszowie,
Lubaczowie i Zamościu.
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
• C aritas diecezjalna przekazał 2000
sztuk maseczek policji.
• 3 kwietnia firma Jobon sp. z o.o.
ze Zwierzyńca przekazała na rzecz
Caritas 1500 maseczek ochronnych.
W pierwszej kolejności maseczki
otrzymały stacje pielęgniarskie
podstawowej opieki zdrowotnej
i opieki długoterminowej. Część
maseczek została także przekazana
wolontariuszom.
POMOC KAPELANOM
CDZ-L nawiązała kontakt z księżmi
kapelanami szpitali na terenie diecezji
i zorganizowała pomoc w zakupach
środków niezbędnych do płynnej pracy
kapelanów, szczególnie w szpitalach
posiadających oddziały zakaźne.
ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONNYCH
Księża dziekani – po konsultacjach
z proboszczami parafii – będą składali
zapotrzebowanie na płyny do
dezynfekcji i maseczki. W zakupach
pośredniczy Caritas Polska.
WSPARCIE DUSZPASTERSKIE
• CDZ-L nawiązała współpracę
z Wydziałem Duszpasterstwa
Ogólnego i medialną współpracę
z Katolickim Radiem Zamość
w celu stworzenia bazy numerów
telefonicznych księży, którzy
chcieliby w określonych godzinach
pełnić dyżury telefoniczne. Jest to
konieczne, ponieważ wiele osób
starszych ma ogromną potrzebę
kontaktu z księdzem. Zachęta do
duszpasterzy parafii, aby uruchamiali
podobne akcje.
• Z inicjatywy ks. bp. diecezji
zamojsko-lubaczowskiej, Mariana
Rojka, we współpracy CDZ-L,
Wydziału Duszpasterstwa
Ogólnego i Katolickiego Radia
Zamość powstała strona: pomoc.
zamojskolubaczowska.pl/,
która działa od pierwszych dni
kwietnia. Strona jest na bieżąco
rozbudowywana i uaktualniana
między innymi pod kątem
przeżywania roku liturgicznego.
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DIECEZJI
ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

• Codziennie dowożony jest ciepły
posiłek dla ok. 100 osób bezdomnych
przebywających w noclegowni.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
• Paczka bezdotykowa. W diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej odbyła
się wirtualna zbiórka pieniędzy na
zakup produktów spożywczych do
paczek świątecznych dla najbardziej
potrzebujących osób.
• Posiłek na dowóz dla samotnych
seniorów. Seniorzy, samotni oraz
osoby chore z Zielonej Góry trzy razy
w tygodniu otrzymują ciepły posiłek,
który dostarczany jest pod wskazane
adresy przez wolontariuszy Caritas.
Seniorzy lub ich sąsiedzi zgłaszają
telefonicznie takie zapotrzebowanie
do Caritas. Obecnie posiłek
otrzymuje 50 seniorów.
• Paczki dla samotnych seniorów.
Dzięki wsparciu Lidl Polska
przygotowane zostały paczki dla
samotnych seniorów w Gorzowie
Wielkopolskim. Dzięki pomocy
wolontariuszy 160 seniorów
otrzymało artykuły żywnościowe
i kosmetyczne. Akcja prowadzona
jest również w Głogowie, cały
czas odbierane są zgłoszenia od
samotnych seniorów z prośbą
o pomoc. Wolontariusze przygotują
150 paczek.
POMOC DUCHOWA
I PSYCHOLOGICZNA
Uruchomione zostały numery
telefonów dla seniorów, którzy
w czasie epidemii potrzebują wsparcia
duchowego lub psychologicznego.
AKCJA #WDZIĘCZNIMEDYKOM
Na terenie całej diecezji prowadzona
jest zbiórka, by wspomóc szpitalne
oddziały zakaźne.
POMOC DLA BEZDOMNYCH

ARCHIEPARCHII
PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ

• Niesie pomoc przede wszystkim
osobom starszym;
• Na terenie archieparchii pojawił
się problem z osobami z Ukrainy
– kobiety, które pracowały przy
sprzątaniu mieszkań czy opiece
nad starszymi, bez żadnych umów,
z dnia na dzień zostały bez środków
do życia, a czasem bez dachu nad
głową, nie mogą wrócić, bo granice
są zamknięte, archieparchia pomaga
im doraźnie;
• Realizuje przekazywanie kart „Na
codzienne zakupy” – 90% kart
zostało już przekazanych seniorom.

ORDYNARIATU
POLOWEGO

• Włącza się we współpracę
z kapucynami i organizuje 150
paczek dla bezdomnych;
• Pomaga 92 kombatantom,
pracownicy robią dla nich zakupy;
• Angażuje studentów Wojskowej
Akademii Technicznej w wolontariat,
którego celem jest dostarczanie
żywności seniorom.
Raport został opracowany przez Caritas Polska na
podstawie informacji przekazanych przez Caritas
diecezjalne

• Codziennie czynna jest łaźnia
i ogrzewalnia dla bezdomnych. Łaźnia
czynna jest w godz. 9:30-14:30,
natomiast ogrzewalnia w godz.
18:00-8:00. Z łaźni codziennie
korzysta ok. 10 osób, z ogrzewalni
– od 3 do 10 osób.
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Noclegi
w Centrum Okopowa
w Warszawie

Obiekt
dostosowaliśmy
do wymogów
bezpieczeństwa
związanych
z pandemią. Część
hotelowa jest
przygotowana
i czeka na gości po
ustaniu zagrożenia.

w w w.centrumokopowa.pl

W kuchni Centrum
Okopowa cały czas
powstają ciepłe
posiłki, które można
odebrać osobiście
lub zamówić
dostawę do domu.
Zapraszamy do
składania zamówień

KONTAKT:

recepcja@centrumokopowa.pl

W y b i e r aj ą c o f e r tę C e nt r um O ko p o w a
w s p i e r a s z dzi a ł a ln o ś ć C a ri t a s P o l s k a

tel.:

22 / 334 85 70

