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Słowo wstępne

Rok zamknięcia
czasem otwartości
„Rozumiem, że niektórzy
żywią wątpliwości i obawy
przed migrantami. Pojmuję
to jako część naturalnego
instynktu samoobrony.
Ale prawdą jest też, że
człowiek i naród owocują
tylko wtedy, gdy potrafią
twórczo otworzyć się
na innych. Zachęcam do
wyjścia poza te reakcje
pierwotne, ponieważ
problem jest wówczas,
gdy determinują one nasz
sposób myślenia i działania
tak bardzo, że stajemy się
nietolerancyjni […]”.
Mógłbym zacząć wstęp do świątecznego wydania kwartalnika bardziej
optymistycznym cytatem lub też własną refleksją na temat ciepła i rodzinności Bożego Narodzenia. Jednak,
spoglądając już z pewnej perspektywy na mijający rok, wiem, że dane
nam było zmierzyć się z takimi trudnościami, że nie sposób się do nich nie
odnieść. Tematem numer jeden stała
się pandemia, która obnażyła nasze
słabości i wewnętrzne nieprzygotowanie na wydarzenia wywracające
nasze spokojne życie do góry nogami.
Mówiąc „nasze”, mam na myśli np.
społeczeństwa europejskie, które
nadal mogą się cieszyć względną
stabilizacją. Pandemia natomiast nie
zmieniła w istotny sposób życia tych,
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którzy od dawna mierzą się z wojną,
głodem, prześladowaniami i niesprawiedliwością. Dla Wenezuelczyków,
Syryjczyków i mieszkańców Strefy
Gazy oraz milionów uchodźców
w Kolumbii, irackim Kurdystanie czy
w Armenii to tylko jeden z wielu problemów, wcale nie najważniejszy. Czy
po lekturze poruszających wywiadów będziemy w stanie dotknąć ich
cierpienia na tyle, by porzucić swoje
atawistyczne lęki i wyciągnąć rękę
do tych, którzy niezapowiedziani zapukają w Wigilię do naszych drzwi?
Wierzę, że tak, dlatego rozpoczynając
te krótkie rozważania posłużyłem się
cytatem z pięknej, ale i wymagającej
od nas encykliki papieża Franciszka
„Fratelli tutti”.
Niech ziarno otwartości zasieją w nas
zamieszczone w tym wydaniu kwartalnika historie syryjskich rodzin, którym Caritas Polska, dzięki ofiarności
darczyńców, udziela wsparcia w ramach programu Rodzina Rodzinie.
Oddajmy się lekturze wyjątkowego
wywiadu z Tomaszem Surdelem,
dziennikarzem, który w Wenezueli
spędził 12 lat życia. Nie bójmy się
naszej konfrontacji z odwagą ludzi
niosących pomoc w irackim Kurdystanie, w którym schronienie znaleźli
uciekający przed bestialstwem
Państwa Islamskiego. Niech
przemówi do nas głos siostry
Kajetany, skromnej misjonarki
z Zambii, która niemal wszystkie chwile życia oddaje chorym,

niechcianym, osieroconym i odartym
z godności. Za przyjęcie tych wszystkich świadectw zapłacimy cenę doświadczając najróżniejszych, także
trudnych emocji. Tym, co pomoże je
uspokoić i uporządkować, by stały
się zaczynem czegoś dobrego, niech
będzie relacja z wizyty delegacji Caritas Polska w Rzymie – mieście, które
od dawna stara się konstruktywnie
rozwiązywać problemy trafiających
tu migrantów i uchodźców.
Wezwanie papieża Franciszka
i odarta ze złudzeń rzeczywistość
to dla nas ogromne wyzwanie. Nie
do pokonania w pojedynkę. Ale nie
jesteśmy sami. Siostra Kajetana zapytana, jak sobie radzi z ogromem
ludzkiego nieszczęścia i skąd bierze siłę do pracy, odpowiedziała, że
bez modlitwy byłoby to niemożliwe.
Pozwólmy ofiarować sobie siłę olbrzyma, o której w wywiadzie mówi
ks. Paweł Dzierzkowski, obejmujący
swoją troską wykluczonych, chorych,
pozbawionych domu, godności. Ich
cicha obecność – na nieodwiedzanym skrawku miasta, na sąsiedniej
ulicy, za ścianą – nie daje spać sumieniu i przymusza. Jednych do szczelniejszego zamykania drzwi, a innych
do działania. Bądźmy, dzięki łasce
Nowonarodzonego, wśród tych drugich – czego sobie i Wam, z okazji
świąt i rozpoczynającego się nowego
roku, życzę.

Dyrektor Caritas Polska

Kolaż utworzony ze zdjęć przywódców i migrantów, element
kampanii „Share the Journey”
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Świeca,

Świeca Caritas, wzór 2020

W tym roku świece Caritas
po raz 27 zapłoną na
milionach wigilijnych stołów.
W ciągu tych lat stały się
symbolem miłosierdzia,
które rozpala w nas
Nowonarodzony.
Nabywając je, wspieramy
dzieci z ubogich rodzin,
korzystające z programów
i akcji przygotowanych przez
Caritas.
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która budzi wrażliwość
Wszystko zaczęło się w Ośrodku dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej pw. św. Rafała w Rusinowicach.
Tu właśnie zrodził się pomysł ogólnopolskiej akcji Caritas Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom, który
przedstawiono w 1993 roku na zebraniu dyrektorów Caritas diecezjalnych. Rok później ruszyła produkcja
świec, które od tej pory pojawiają się
co roku na wigilijnych stołach przy
dodatkowym nakryciu i symbolizują
gotowość domowników do przyjęcia
Chrystusa w każdym, kto wymaga
pomocy. Początkowo projekt nosił
nazwę Bożonarodzeniowa Świeca
Caritas, jednak 2 lata później postanowiono, że będzie on kontynuowany
pod nazwą Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom (WDPD). Projekt szybko
zaczęto kojarzyć z Bożym Narodzeniem i świąteczną dobroczynnością.

zysem humanitarnym Wenezueli.
W tym samym czasie w Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom włączyli
się harcerze z ZHP w ramach corocznej akcji przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju. Płomienie zapalone od wiecznego ognia
płonącego w grocie Narodzenia
Pańskiego niesione są przez skautów z różnych krajów jako symbol jedności, braterstwa i pokoju.
Dzięki naszym harcerzom światło,
w postaci zapalonych świec Caritas, trafia do parafii, szkół, szpitali,
urzędów i domów. Od 2000 roku
WDPD organizowane jest wspólnie
z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos
Kościoła Prawosławnego. Od tego
czasu odbywa się także wspólna,
ekumeniczna inauguracja akcji.

W roku 1996, w ramach prężnie
rozwijającego się programu, zdecydowano się udzielać pomocy także
dzieciom żyjącym w najuboższych
regionach świata. Dzięki ofiarności Polaków udało się odbudować
szkołę w syryjskim mieście Aleppo,
zniszczoną na skutek działań wojennych, a w ubiegłym roku środki
z dystrybucji świecy przeznaczono
na pomoc dzieciom z dotkniętej kry-

Inicjatywa każdego roku spotyka się
z życzliwym odzewem Polaków. Środki pozyskane z rozprowadzania świec
przeznaczane są na letni wypoczynek
dla dzieci, dożywianie, wsparcie świetlic Caritas, na pomoc edukacyjną,
stypendia, a także na rehabilitację
i leczenie najmłodszych. Pomagając
dziecku wyrównujemy jego szanse,
a rodzinie przywracamy nadzieję
i wiarę w lepszą przyszłość.
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Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
można wesprzeć:
 dbierając świecę Caritas
o
w parafii lub placówce
Caritas
 ysyłając SMS o treści
w
WIGILIA pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 okonując wpłaty na stronie:
d
wigilijnedzielo.caritas.pl
 ykonując tradycyjny
w
przelew na konto
(tytuł Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom):
• Bank PKO BP S.A.
70 1020 1013 0000
0102 0002 6526
• Bank Millenium S.A.
77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
Więcej informacji na stronie
wigilijnedzielo.caritas.pl
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Jak działają
świetlice Caritas
Świeca Caritas i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
powstały z myślą o najmłodszych, pochodzących z mniej
zamożnych lub dysfunkcyjnych rodzin. Od lat otwierają
serca darczyńców, dzięki czemu dzieci wyjeżdżają na
kolonie, otrzymują darmowe posiłki, stypendia oraz
wsparcie w rehabilitacji i leczeniu. Korzystają także ze
świetlic Caritas, które zapewniają im pomoc w odrabianiu
lekcji, zajęcia, wycieczki oraz bezpieczne i ciepłe
schronienie w ciągu dnia.
W całej Polsce jest ok. 115 placówek o profilu świetlicowym prowadzonych przez diecezjalne Caritas.
Z codziennego pobytu w tych placówkach korzysta ponad 2100 dzieci
i młodzieży. Świetlice mają za zadanie zaopiekowanie się dziećmi po zajęciach lekcyjnych, dają schronienie
i ciepły posiłek. Wykwalifikowana
kadra pomaga w odrabianiu lekcji,
tłumaczy trudne zagadnienia i po
prostu roztacza opiekę nad dziećmi,
które nie zawsze mogą liczyć na to
w swoich domach. Podopieczni zawsze znajdą w świetlicy kogoś, kto
wysłucha, poradzi, pomoże w trudnej sytuacji. Kadra dba o to, by zajęcia były atrakcyjne i zróżnicowane.
Organizowane są wycieczki, wyjazdy, wyjścia do teatru i kina. Część
świetlic ma w swojej ofercie np. zajęcia teatralne, muzyczne czy informatyczne. Dzięki temu dzieci rozwijają
swoje pasje i zainteresowania, co jest
dla nich bardzo ważne, ponieważ ich
rodzin nie stać na opłacenie zajęć
pozalekcyjnych.
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W trybie zdalnym
Szkolnictwo i szeroko pojęta edukacja to te dziedziny, które pandemia
wywróciła do góry nogami. Kadra
nauczycieli i wychowawców musiała
się zmierzyć z nową rzeczywistością,
w której nauka odbywa się zdalnie.
Na zmiany musiały zareagować także
świetlice modyfikując wiosną tego
roku sposób funkcjonowania. Nikt
z opiekunów nie wyobrażał sobie,
że można nagle zostawić dzieci same
sobie. Robili wszystko, aby zapewnić swoim podopiecznym sprzęt
do zdalnej nauki i dzięki temu mieć
z nimi stały kontakt. Wychowawcy
dzwonili, łączyli się z dziećmi przez
Internet i pomagali im w odrabianiu
lekcji. Często była to dla dzieci jedyna pomoc, na jaką mogły liczyć.
Po ponownym zamknięciu placówek edukacyjnych jesienią świetlice
mogły korzystać z wypracowanych
wcześniej metod zdalnego kontaktu z podopiecznymi. Co więcej,
mogły także zaoferować większej

liczbie dzieci wypożyczenie sprzętu
elektronicznego, ponieważ w sierpniu Caritas Polska we współpracy
z Fundacją Pro Caritate przekazała
pierwsze laptopy placówkom edukacyjno-opiekuńczym. Po powrocie do
edukacji stacjonarnej dalej będą służyły dzieciom do nauki, zaspokajając
jednocześnie potrzebę aktywności
w świecie wirtualnym.

Zwykły dzień
w świetlicy
„Dzięki pomocy Caritas mogę
uczyć się zdalnie na komputerze
wypożyczonym 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”
– to słowa Doroty, wychowanki
świetlicy środowiskowej, która mimo
pomocy zdalnej, chciałaby wrócić
do zwykłej rzeczywistości i do zajęć stacjonarnych w świetlicy. Mimo
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ponownego w tym roku zamknięcia
świetlic spowodowanego pandemią,
mamy nadzieję, że funkcjonowanie
tych placówek szybko powróci do
trybu stacjonarnego. Dla dzieci bowiem najważniejszy jest bezpośredni
kontakt z rówieśnikami i osobami,
które się nimi interesują i troszczą
o nie. Nawet najlepszy laptop i najszybsze łącze internetowe nie zastąpią wspólnych zabaw i rozmów.
Jak zatem wyglądają zajęcia w świetlicy Caritas? Czym różnią się od zajęć w świetlicy szkolnej? Na co mogą
liczyć podopieczni? O to zapytaliśmy
pracowników kilku ośrodków Caritas.

DIECEZJI
OPOLSKIEJ

PRAWIE JAK W DOMU
— Dla księży dyrektorów Caritas,
pomysłodawców projektu
Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom, od samego początku,
tj. od 1994 r., było oczywiste, że
światło Bożonarodzeniowej Świecy
Caritas, bo taką nazwę przez chwilę
nosił projekt, musi rozświetlać
sytuacje życiowe dzieci — mówi

Każdy może wesprzeć
funkcjonowanie świetlic:
 ystarczy nabyć świecę
w
Caritas lub w inny sposób
dołączyć do Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.

Anna Spałka z Caritas Diecezji
Opolskiej. — Dzieciątko Jezus, które
przyszło na świat, aby rozświetlać
nasze ciemności, było inspiracją
w wytypowaniu adresatów. Pieniądze
pozyskane z rozprowadzanych świec
przeznaczano wyłącznie na projekty
pomocowe dla dzieci, w tym także
na działające i powstające świetlice.
Taka praktyka miała również miejsce
w diecezji opolskiej. Spośród kilku
świetlic chciałabym przybliżyć
działalność dwóch – przy parafii pw.
św. Wawrzyńca w Głuchołazach oraz
przy parafii pw. św. Michała Archanioła
w Prudniku, do których łącznie
uczęszcza 60 dzieci. W tych miejscach
wolontariusze starają się rozpraszać
różne dziecięce smutki. Wiemy
przecież dobrze, jakim stresem jest dla
dziecka odrabianie lekcji, gdy nie do
końca zrozumiało naukowe zawiłości
— tłumaczy pani Anna.
Świetlice Caritas stają się dla
dzieci miejscami, które zapewniają
schronienie, pomoc w nauce, ale dają
też ciepło, którego trudno szukać
w świetlicy szkolnej, a także, niestety,
w wielu domach. — Do świetlicy
Caritas dzieci przychodzą jak do
domu. Dostają smaczne kanapki
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i ciepłą herbatę, mleko lub kakao.
To bardzo ważne, szczególnie gdy
do świetlicy trafiają bezpośrednio
po lekcjach w szkole, często bez
śniadania, a nawet obiadu. Produkty
spożywcze i smakołyki pozyskują
dla nas od sponsorów Parafialne
Zespoły Caritas. Kiedy już zostaną
odrobione zadania domowe,
świetlice zamieniają się w miejsca
beztroskich zabaw, gier, konkursów
oraz rozwijania zainteresowań.
Wolontariusze i terapeuci prześcigają
się w wymyślaniu zawodów, zabaw
ruchowych, zajęć plastycznych itp.
Dodatkową propozycją są atrakcje
związane z Dniem Matki, Dniem
Dziecka, mikołajkami, paradą św.
Marcina 11 listopada, wigilią czy
śniadaniem wielkanocnym, a także
wycieczki do ciekawych miejsc
organizowanie głównie w soboty.
Ponadto w czasie wakacji i ferii każdy
podopieczny świetlicy może brać
udział w koloniach lub półkoloniach
— dodaje pani Anna.

ARCHIDIECEZJI
POZNAŃSKIEJ

DLA DZIECI I DLA RODZICÓW
— Poznańska Caritas od wielu lat
prowadzi świetlice socjoterapeutyczne
Oratorium Tęcza, Oratorium Metanoia
i Oratorium Światełko — mówi Beata
Paszkiewicz z Caritas Archidiecezji

Poznańskiej. — Podopieczni świetlic to
dzieci i młodzież szkół podstawowych
oraz ponadpodstawowych pochodzące
z rodzin borykających się z różnymi
problemami. Dzięki zaangażowaniu
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pracowników i wolontariuszy w każdej
ze świetlic znajdują przyjazne
miejsce wspierające ich rozwój. To
tutaj mogą odrobić lekcje, zjeść
posiłek i wziąć udział w zajęciach
programowych, zarówno grupowych,
jak i indywidualnych. Są to m.in.
zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia
z psychologiem, logopedyczne,
ogólnorozwojowe, rozwijające sferę
ducha, edukacyjne, wychowawcze,
artystyczne, sportowe, teatralne czy
kulinarne. Ponadto wychowankowie
mogą brać udział w konkursach
z nagrodami, wycieczkach, spotkaniach
z ciekawymi ludźmi itp. Przychodzą,
by porozmawiać o swoich problemach
i radościach, o tym, co w domu,
w szkole, w sercu, by spędzić wspólnie
czas. Świetlice kierują się wartościami
chrześcijańskimi i w tym też duchu
starają się kształtować powierzone
im dzieci i młodzież, rozbudzać
i rozwijać ich wiarę i życiowe postawy
— tłumaczy pani Beata.
Okazuje się jednak, że świetlice
stawiają sobie znacznie więcej zadań.
— Wspierają nie tylko dzieci i młodzież,
docierają także do ich rodzin
poprzez edukacyjno-informacyjne
spotkania dla rodziców. Dzięki nim
rodzice mają okazję poszerzyć swoją
wiedzę na temat różnych aspektów
wychowania, rozwoju dziecka i bycia
rodzicem. Wszystkie podejmowane
w ramach świetlic działania mają na
celu integrację dzieci z grupą poprzez
współpracę, niesienie sobie wzajemnej
pomocy oraz wzmocnienie wiary
we własne siły, a przede wszystkim
podniesienie swojej samooceny.
Ponadto, poprzez udział w różnych
inicjatywach, podopieczni mają okazję
poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin
życia społecznego czy kulturalnego.
By nie poprzestawać na ogólnikach,
wymienić warto kilka konkretnych
inicjatyw: wizyta w Strefie GO4Robot,
miejscu odkrywania technologii, wizyta
w Rogalowym Muzeum Poznania
i zajęcia, które rozwijają kreatywność
i umiejętności kulinarne, udział
w lekcjach edukacyjnych w ogrodzie
botanicznym czy udział w warsztatach
komiksowych organizowanych przez
Caritas i Carrefour pod hasłem „Jem
owoce i warzywa, wtedy zdrowia
mi przybywa” — wylicza pani Beata
i podsumowuje: — Znaczenie,
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jakie mają świetlice, najlepiej
oddają poruszające słowa jednego
z podopiecznych: „Czuję się tutaj jak
w rodzinie, to miejsce, gdzie mogę
przyjść, porozmawiać o swoich
trudnościach, przeżyciach. To
miejsce, w którym nikt nas nie ocenia
i zawsze możemy liczyć na życzliwość
i zrozumienie. Dzięki świetlicy wiem,
że sam w przyszłości chcę nieść pomoc
innym”.

ARCHIDIECEZJI
LUBELSKIEJ

WŚRÓD ŚMIECHU I ROZMÓW
— W Świetlicy Środowiskowej
Caritas w Lublinie od godziny 12.00,
czyli od jej otwarcia, rozbrzmiewa
na korytarzach dźwięk domofonu,
a po nim słychać śmiech dzieci
i niekończące się wspólne rozmowy
— mówi Katarzyna Targońska
z Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
— Jest tu miejsce dla 30 dzieci,

które pozostają pod opieką dwóch
wychowawczyń i sporego grona osób
prowadzących zajęcia dodatkowe.
Dzięki dofinansowaniu unijnemu
dzieci mają indywidualne korepetycje
z angielskiego i matematyki.
Dodatkowo podopieczni uczęszczają
na zajęcia z robotyki, rytmiki,
gimnastyki i taekwondo, a także
spotykają się z psychologiem i doradcą
zawodowym. Wychowawczynie
prowadzą dla dzieci zajęcia
tematyczne, odrabiają z nimi
każdego dnia lekcje i organizują
cykliczne zajęcia takie, jak: kółko
czytelnicze, kółko teatralne i kinoteka.

Podopieczni wychodzą też czasem
do kina i biorą udział w spotkaniach
z przedstawicielami różnych
zawodów pt. „Jaka praca, taka płaca”.
Nasze dzieci pochodzą z trudnego
środowiska, ich rodziny i otoczenie są
najczęściej niewydolne wychowawczo
i niezaradne życiowo — tłumaczy pani
Katarzyna.
Radością wychowawców i osób
prowadzących zajęcia w świetlicy
jest zainteresowanie dzieci
i obserwowanie, jak rozbudzają
w sobie kreatywność i jakimi
pomysłami dzielą się z grupą. 8-letniej
Agatce na zajęciach o dinozaurach
i układzie kontynentów przyszło
do głowy, że Ziemia ma… jelito. Jej
rówieśnik Gabryś, zafascynowany
lotnictwem, na zajęciach w Dniu
Nauki Polskiej dowodził, że samolot
może powstać przez dodanie do
samochodu skrzydeł. 10-letni Oskar
na tych samych zajęciach zauważył,
że nauka nie jest trudna, jeśli komuś
chce się uczyć. Serca wszystkich
opiekunów podbiła 9-letnia Julka,
która pięknie podsumowała rolę
świetlicy: „Nareszcie mam odrobione
wszystkie lekcje, nie mam złych ocen

za brak prac domowych, nie jestem
głodna i mam podwieczorek”.
Świetlica Środowiskowa Caritas
w Lublinie prowadzona jest w ramach
projektu Centrum Rewitalizacji
Społecznej realizowanego przez
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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DIECEZJI
SOSNOWIECKIEJ

ROZBUDZIĆ KREATYWNE
MYŚLENIE
Przy Caritas Diecezji Sosnowieckiej
działają 4 świetlice: „U Matki
Teresy” przy Zgromadzeniu Sióstr
Karmelitanek w Sosnowcu; „Mapet”
przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej
w Jaworznie Szczakowej; „Betlejem”
przy Zgromadzeniu Sióstr Karmelitanek
w Wolbromiu i świetlica pw. św.
Stanisława Biskupa i Męczennika
w Czeladzi. O wybranych propozycjach
zajęć w jednej z nich opowiada
Agnieszka Kamińska z Caritas Diecezji
Sosnowieckiej. — Na początku roku
szkolnego dzieci uczestniczyły
w wycieczce do Osikowej Doliny, gdzie
zostały przeprowadzone artystyczne
warsztaty rękodzieła z wiórków
drewna osikowego. Warsztaty
rozwijają zdolności manualne oraz
rozbudzają kreatywne myślenie.
Z kolei wolontariusze ze świetlicy
przeprowadzili spotkania na temat
zainteresowań i pasji, m.in. do latania

czy tańca, co bardzo spodobało się
dzieciom — wylicza pani Agnieszka,
po czym wymienia cykliczne
spotkania i zajęcia prowadzone
w świetlicy: — Odbywają się
spotkania z przedstawicielem policji
na temat różnych zagrożeń, z jakimi
mogą spotkać się dzieci i młodzież,
a także systematyczne spotkania
z psychologiem, m.in. na temat
samopoznania, samoświadomości
i relacji z innymi. Ponadto są też
zajęcia plastyczne, muzyczne
i z języka angielskiego. Dzieci mają też
zapewnioną pomoc w odrabianiu prac
domowych.
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ARCHIDIECEZJI
WARMIŃSKIEJ

PIZZA, BASEN I KOREPETYCJE
Świetlice Caritas Archidiecezji
Warmińskiej w Górowie Iławeckim,
Korszach i Lidzbarku Warmińskim
prowadzą szereg działań na rzecz
podopiecznych. — Podopieczni
świetlicy w Lidzbarku Warmińskim
we wrześniu tego roku uczestniczyli
w wycieczce zorganizowanej
w ramach zadania ogłoszonego
przez Urząd Miasta, płynąc Kanałem
Elbląskim do Pochylni Buczyniec.
Ponadto uczęszczają na basen
w Termach Warmińskich. Dzieci
ze świetlicy w Korszach, w ramach
projektu samorządowego, w lipcu
tego roku uczestniczyły w wycieczce
do Kętrzyna, gdzie zwiedzały
muzeum, kąpały się w basenie i zjadły
pyszny posiłek w pizzerii. W świetlicy
mogą korzystać z nowo zakupionego
sprzętu elektronicznego: konsoli
wraz z akcesoriami, projektora
i ekranu, które zakupiono w ramach
realizacji projektu samorządowego

— mówi Joanna Damięcka z Caritas
Archidiecezji Warmińskiej.
— Ponadto we wszystkich świetlicach
organizowane są korepetycje – m.in.
z języka angielskiego w ramach
projektu grantowego, a także,
z matematyki, przyrody i wielu
innych. W każdej ze świetlic dzieci
mają zapewniony posiłek, a także
dostęp do laptopa. Uczestniczą
w atrakcjach organizowanych np.
z okazji zakończenia roku szkolnego
czy świąt, natomiast latem mogą
wyjeżdżać na organizowane dla nich
kolonie — dodaje pani Joanna.

DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ

WSPARCIE DLA ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM
Świetlice Wsparcia Dziennego
„Dorastanie z Caritas” funkcjonują
w Trzcianie, Niedźwiadzie,
Ropczycach oraz w Wielopolu
Skrzyńskim. Ich działania opierają
się na pomocy i wsparciu dzieci
i rodzin ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem. — Tu dzieci mogą
rozwijać swoje zainteresowania
i pasje — mówi Anna Tokarska,
kierownik świetlicy w Trzcianie.
— Zaangażowana kadra służy
codziennie pomocą w nauce
i wspiera w radzeniu sobie
z rozmaitymi sytuacjami społecznymi.
Wychowankowie mogą korzystać
z zajęć dodatkowych, jak język
angielski, informatyka czy
przedsiębiorczość. Prowadzony
jest także szereg zajęć sportowych,
muzyczno-tanecznych czy
kulinarnych, wśród których każdy
może znaleźć coś dla siebie.

Fundusze unijne zapewniają
świetlicy codzienne funkcjonowanie,
a także letni i zimowy wypoczynek
dla podopiecznych. Nasi
wychowankowie już dwukrotnie
odwiedzili polskie morze, ale także
mieli okazję zwiedzić Kraków
i Warszawę. Świetlice pozwalają
dzieciom atrakcyjnie spędzić czas
wolny w miłej atmosferze, wspólnie
z kolegami i koleżankami.
Zebrała Renata Pruszkowska
Zdjęcia Caritas diecezjalne
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„Jaki będzie ten twój
pierwszy, własny dom,
Łukaszu? Przecież miałeś
jakieś swoje marzenia
o domu, od którego
klucze trzymasz właśnie
w ręku?” „No, ciepły,
przede wszystkim
ciepły…” – odpowiada
Łukasz. I to wszystko,
co Łukasz może dziś
powiedzieć. Ale tak
naprawdę, to bardzo
dużo...
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Ciepły dom Łukasza
Po latach poniewierki, uzależnień
i chaosu nadszedł dzień przeprowadzki – ze strychu, przypadkowych
miejsc, wynajmowanego kątem pokoju u dobrych ludzi do własnego,
pachnącego jeszcze świeżą farbą
mieszkania. Radość miesza się trochę z lękiem. Jak ja to wszystko
ogarnę, zagospodaruję, utrzymam
– mówią oczy Łukasza. Właśnie nastąpił historyczny moment w jego
życiu. W wieku 28 lat Łukasz ma coś
własnego, za co teraz odpowiada.
Trzeba dodać dla sprawiedliwości,
że Łukasz od paru lat zaczął prawdziwie odpowiadać, najpierw za siebie,
a potem za swoją cudem odnalezioną
córeczkę, owoc beztroskiego, dawnego życia.
— To dziecko wypełniło sobą wszystkie
puste miejsca w moim życiu — mówi,
nie kryjąc wzruszenia. — W tym pięknym mieszkaniu będzie miała swoje
miejsce, biureczko do odrabiania lekcji,
przestrzeń do zabawy, kiedy będzie do
mnie przyjeżdżać na weekendy. Wierzę, że przyjdzie czas, kiedy będzie tu
rodzina. Może właśnie to miał na
myśli Łukasz mówiąc „ciepły dom”.

domowego ogniska. Nawet niezbyt
ciekawy widok za oknem na warszawskiej Pradze nie jest w stanie zmienić
tej perspektywy. Prawdziwe Boże
Narodzenie już jesienią, w roku zamętu i ciężkich doświadczeń na świecie
i w Polsce. W tym mieszkaniu – gdzie
rozmawiamy i gdzie walają się elementy szafek kuchennych składanych
przez pomocnych kolegów Łukasza,
gdzie nie ma jeszcze oświetlenia
i wielu potrzebnych mebli – już jest
poczucie ciepła i życia.
Łukasz otrzymał przydział na mieszkanie w ramach programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień
dla młodych mężczyzn „Damy radę”
w Caritas Polska, którego jest absolwentem. W międzyczasie zdobył
zawód jako kucharz i pracuje w tym
zawodzie. Caritas Polska, w ramach

programu, pomogła mu opłacić spore
koszty związane z przejęciem mieszkania, a także w jego wyposażeniu
i zagospodarowaniu. To jest ważne
wydarzenie, nie tylko dla Łukasza.
Przy tej okazji dziękujemy wszystkim ofiarodawcom wspierającym
program „Damy radę” za umożliwienie młodym ludziom, szukającym swojej drogi i domu, realizacji
swoich marzeń.
Będziemy wdzięczni za dalsze
wspieranie programu:
 ank Millennium S.A. PL
B
77 1160 2202 0000 0000
3436 4384 (z dopiskiem
Damy Radę)
Tekst i zdjęcia Janusz Sukiennik, specjalista
ds. projektów społecznych w Caritas Polska

Dom to coś więcej niż dach, ściany, dywan i meble. Nawet najdroższe i najwygodniejsze. To przede
wszystkim poczucie zakorzenienia,
bezpieczeństwa, miejsce wspólnego
gospodarowania i rozwoju. W niejednym przypadku koniec bezdomności,
cokolwiek byśmy rozumieli przez to
określenie. To także odpowiedzialność i Łukasz dobrze to rozumie.
W tym roku to będzie prawdziwa
pierwsza gwiazdka i Boże Narodzenie
dla Łukasza, choinka, dziecko, ciepło
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Chleb, dom i ubóstwo
Chleb w najgłębszej swojej symbolice i znaczeniu
oznacza pokarm życia. Dla
pierwotnych mieszkańców
ziem biblijnych, a potem
dla pierwszych chrześcijan
jęczmienny chleb w formie
placków był podstawowym pokarmem, dającym
siłę i możliwość przeżycia
w nawet bardzo niesprzyjających okolicznościach.
Wszystko inne dla zwykłych
ludzi było skromnym dodatkiem. Na ziemiach dawnej
Polski bochenek chleba
całowało się z wdzięcznością przed pokrojeniem,
zbierało skrzętnie okruchy,
a także dzieliło się chlebem
jako opłatkiem z najbliższymi
w czasie Bożego Narodzenia.
W corocznym święcie plonów – dożynkach – pięknie
ozdobiony bochen chleba
jest głównym bohaterem
uroczystości, wraz z solą,
znakiem ewangelicznej miłości. Chleb stał się również
znakiem obfitości, nadziei i wdzięczności. W niektórych krajach do dziś
chleba nie kroi się, ale przełamuje, na
przykład bagietkę we Francji, nawet
nieświadomie czcząc ten znak życia
i tajemnicę, jaką w sobie zawiera. Najsilniej jednak dziś przemawia chleb
Eucharystii jako pokarm ubogich.
Dla mnie chleb jest wspomnieniem
rodzinnego domu, w którym brakowało wielu rzeczy, obecnie powszechnie dostępnych, ale chleba
nigdy nie brakowało. Były wtedy tylko dwa rodzaje chleba w Warszawie,
potem pojawiło się ich wiele, ale chleb
pozostał chlebem, bez względu na
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W czasie, w którym celebrujemy tajemnicę Bożego Narodzenia, a przy
tym wspominamy tajemnicę narodzin
chrześcijaństwa, wspomnijmy tych,
którzy stali się, oprócz chleba i opłatka, znakiem trwania tej tajemnicy. Myślę o ludziach bezdomnych, ubogich,
zagubionych życiowo, szukających
domu i ochrony. O dzieciach, młodzieży i rodzicach nie radzących sobie
z życiem. O rodzinach w niedostatku,
o chorych, starszych, samotnych.
O ludziach fizycznie i psychicznie
wyczerpanych, wystraszonych grozą
wydarzeń, jakie rozgrywają się w mrokach dzisiejszego świata. Podobnie jak
to miało miejsce wtedy, w Betlejem.

nazwę i przyprawy. Ten najzwyklejszy, podsypany najwyżej czarnuszką,
jest dla mnie do dziś najsmaczniejszy. Z masłem, z odrobiną soli. Proszę
spróbować.
W prostym chlebie, podobnie jak
w prostych i ufnych ludziach, którzy
bardziej go przyjmują niż spożywają,
jest siła życia, która wydaje się płynąć wprost z Betlejem, czyli z Domu
Chleba.
Caritas Polska co roku angażuje się
w akcję pomocy bezdomnym „Trochę ciepła dla bezdomnego”, w której
rozwozi, dzięki zaangażowaniu patroli
Straży Miejskiej i PT Ofiarodawców,

ciepłą odzież, gorącą zupę
przed nocą i świeży chleb.
W grudniu są również dla
nich upominki, opłatek i możliwość kontaktu duszpasterskiego z księżmi ochotnikami. W wielu diecezjalnych
Caritas przygotowywane są
akcje pomocy osobom bezdomnym i ubogim, na miarę
lokalnych możliwości oraz
hojności osób wspierających
starania Caritas. W tym roku
szczególnie potrzebna jest
pomoc duchowa i psychologiczna tym, którzy już nawet wołać o pomoc nie mają
siły. Szukamy szczególnie
tego ukrytego, cierpiącego
ubóstwo na różne sposoby, zamiast czekać aż nas
znajdzie i poprosi o pomoc.
Właśnie to ubóstwo staje się
dla współczesnego, wciąż zamożnego świata, wyzwaniem
i swoistym Chlebem Eucharystycznym. Bez względu na
okoliczności i formę, w jakiej
nam się objawia.
W tym czasie, na miarę betlejemskiego znaku, jeden z młodych uczestników programu wychodzenia z bezdomności i uzależnień „Damy radę!”
w Caritas Polska, po latach tułaczki
otrzymał upragnione, niewielkie, ale
własne mieszkanie w Warszawie. Koledzy z grupy i pracownicy Caritas
Polska zorganizowali się, aby pomóc
mu w wyposażeniu i zagospodarowaniu. Cieszymy się razem z nim
radością betlejemską i, przełamując
się opłatkiem, dziękujemy każdemu,
kto wspiera programy i akcje Caritas
w Polsce.
JS
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Trochę ciepła
dla bezdomnego
Jak co roku Caritas
Polska wraz ze stołeczną
Strażą Miejską dociera
z pomocą do osób
w kryzysie bezdomności
przebywających poza
schroniskami. Inauguracja
akcji nieprzypadkowo
zbiegła się z obchodzonym
15 listopada Światowym
Dniem Ubogich.
Ciepła, pożywna zupa, pieczywo,
konserwy i inne produkty spożywcze,
a także koce, skarpety i środki ochrony
osobistej – to wszystko dostarczają
osobom bezdomnym zamieszkującym
działki, pustostany i inne tzw. miejsca niemieszkalne strażnicy miejscy
we współpracy z Caritas Polska. Jesienno-zimowa akcja od kilku lat jest
prowadzona w Warszawie. W innych
miastach podobne inicjatywy podejmują diecezjalne Caritas.

Nie tylko pomoc
materialna
— Nawet przy stosunkowo łagodnych
zimach to, co dla osób mieszkających
w normalnych warunkach może być
coroczną uciążliwością, dla człowieka bezdomnego staje się poważnym
problemem. Chłód i wilgoć powodują
odnawianie się nieleczonych schorzeń
i urazów; krótkie i ciemne dni potęgują
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poczucie przygnębienia, samotności,
depresji. Pogłębiają się problemy uzależnień i zaostrza się potrzeba szybkiego „znieczulenia się”. W tym roku
dochodzą do tego nieoszacowane
jeszcze konsekwencje psychiczne lęków i poczucia zagrożenia, związane
z panującą pandemią — zwraca uwagę
Janusz Sukiennik z Caritas Polska,
koordynator akcji „Trochę ciepła dla
bezdomnego”.
Nowym elementem akcji jest dostarczanie osobom bezdomnym, oprócz
żywności i odzieży, także worków
na śmieci. — Będziemy apelować do
odbiorców pomocy, aby po każdej dostawie sprzątali puste pojemniki po posiłkach, opakowania i inne odpadki, bo
o środowisko powinniśmy dbać wszyscy,
nie zwalniają nas z tego nasze problemy
— mówi Janusz Sukiennik. — Warto
też podkreślić, że oprócz materialnej
pomocy zapewniamy zainteresowanym także wsparcie duchowe, psychologiczne i terapeutyczne. W okresie
przedświątecznym patrole, poza ciepłą
odzieżą, kocami i żywnością, przekażą
też świąteczne upominki, opłatek z życzeniami oraz numer telefonu do osób
przygotowanych do profesjonalnego
świadczenia wsparcia — dodaje.

nych na Jasną Górę. Jej uczestnicy,
poprzez udział we wspólnej modlitwie i dzielenie się świadectwami
swego życia, budują w sobie siłę do
walki o powrót do społeczeństwa,
na którego margines zepchnęły ich
niejednokrotnie trudne doświadczenia. W tym roku pielgrzymka odbyła
się po raz 15., chociaż ze względu
na pandemię miała inny charakter
niż w ubiegłych latach. Spotkanie na
Jasnej Górze zgromadziło niewielu
uczestników, było jednak transmitowane przez telewizję.

Okaż serce, pomóż!
Tej jesieni w ramach akcji pierwsze
patrole wyjechały na ulice Warszawy
20 listopada. Podczas poprzedniej
edycji akcji Caritas Polska wraz ze
Strażą Miejską m.st. Warszawy dostarczyła osobom bezdomnym ponad 3 tys. litrów zupy, 400 termosów, 200 koców, czapki i rękawice
oraz 600 par wełnianych skarpet.
Wszystkie te dary zostały zakupione dzięki ofiarności darczyńców, na
których pomoc organizatorzy bardzo
liczą również w tym roku.
Wesprzeć akcję można:

Duchowa pielgrzymka
Bezdomność to jedna ze współczesnych twarzy ubóstwa – tych najbardziej wyrazistych, ale też często wstydliwie zakrywanych. Wydarzeniem
przypominającym o tym zjawisku,jest
doroczna pielgrzymka osób bezdom-

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

 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł Trochę
ciepła dla bezdomnego)
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Seniorzy w sieci
Seniorzy to ogromna grupa społeczna, którą Caritas
wspiera dostrzegając jej najróżniejsze potrzeby. Oprócz
pomocy materialnej niesie także zaproszenie do wspólnoty,
która dziś zacieśnia więzy także on-line.
Jedną z ponad 50 takich inicjatyw
jest program „Senior caritas est”,
do którego włączyło się ponad 100
warszawskich seniorów. Szczęśliwie grupa zawiązała się w kwietniu
ubiegłego roku, więc zdążyła się
poznać w czasie wspólnych zajęć
i wycieczek jeszcze przed
pandemią. Teraz, choć zamknięci w domach, seniorzy nadal mogą się cieszyć
swoją obecnością dzięki
spotkaniom on-line i odwiedzinom bloga senior-caritas-est.blogspot.com
tworzonego specjalnie dla
nich.

Kronika
wydarzeń

Przez prawie rok sami seniorzy
opisywali cotygodniowe spotkania, spacery po Warszawie, wizyty w muzeach, wyjścia do teatru,
warsztaty, spotkania
z ciekawymi ludźmi,
rozmowy na ważne
tematy, wycieczki
takie, jak ta śladami Prymasa Tysiąclecia czy szlakiem
podwarszawskich
uzdrowisk. Opisom
towarzyszyły zdjęcia. Nasi seniorzy
mogli pokazać swoim bliskim, czym się
zajmowali, co ich
zainteresowało, jak
sobie poradzili z wyzwaniami, czego się
dowiedzieli. Ale też
po upływie czasu
mogli sobie sami
przypomnieć miło
Seniorzy z „Senior caritas est”
spędzone chwile.

Chcąc zachować na dłużej
miłe wspomnienia ludzie
od dawien dawna tworzyli
kroniki. Dzieje się tak do
dziś, choć nasze relacje,
coraz częściej przenoszą
się do Internetu. Nie tracąc nic ze swojej funkcji dokumentowania życia, zyskały szersze grono
odbiorców. Kiedy wiosną 2019 roku
ruszył w Caritas Polska projekt „Senior caritas est”, było dość oczywiste, że to, co robimy wspólnie, warto
dokumentować. I tak powstał blog
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o tytule projektu – kronika wydarzeń, ale też inspiracja dla innych.

Blog funkcjonował jako kronika do
wiosny 2020 roku. Na początku
marca zdążyliśmy jeszcze odwiedzić
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Tysiąclecia, ale następne spotkania
i wycieczki musieliśmy odwołać z powodu epidemii. Pojawiło się pytanie:

co robić? Jak wspomóc zamkniętych
w domach ludzi? Jak pomóc im zagospodarować czas i odciągnąć od
złych myśli? Powszechnie uznaje się
osoby starsze za wykluczone cyfrowo i w znacznej mierze tak jest, ale
może warto spróbować przenieść
nasze działania do Internetu? Wiedzieliśmy, że ok. 30% seniorów
uczestniczących w projekcie ma adresy internetowe, swoje własne lub
członków rodziny, więc spróbowaliśmy użyć bloga w nowy sposób. Nie
wiedząc, czy to się uda, wstawiliśmy
pierwszy wpis:
„Ponieważ wirus zagościł na dłużej,
postanowiliśmy się zorganizować
nieco inaczej – mogą się dzieci uczyć
przez Internet, studenci studiować,
pracownicy pracować, to i my możemy coś ciekawego razem w sieci
porobić. Tak zrodził się pomysł pod
hasłem Senior sam w domu [...]. Skoro
mamy ograniczyć kontakty do minimum, to większość czasu jednak będziemy sami, ale robiąc coś wspólnie
jednak całkiem sami nie jesteśmy.”

Blog dla wszystkich
Od początku staraliśmy się tak przygotować wpisy, aby nasi odbiorcy
mogli dosłownie jednym kliknięciem
przenieść się do proponowanego
przez nas materiału. Również materiały dobieraliśmy tak, żeby były
łatwe do obejrzenia, niezależnie od
stanu słuchu czy wzroku odbiorcy
– jak najmniej tekstów do czytania,
filmy i zdjęcia dobrej jakości i bez
napisów, czyli po polsku albo z lektorem.

Caritas
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Ku naszemu zaskoczeniu liczba
użytkowników tak skonstruowanego bloga szybko zaczęła rosnąć – 20
marca tego roku było ich zaledwie
12, a już na koniec marca 80 osób
obserwowało nasze wpisy. To dało
nam energię do częstszego publikowania. W efekcie od marca do końca lipca codziennie proponowaliśmy
seniorom msze on-line, wydarzenia
kulturalne, przedstawienia teatralne,
baletowe i operowe, filmy, programy
edukacyjne, materiały rozrywkowe
czy wirtualne zwiedzanie muzeów.
Dzięki pani Małgorzacie Adamskiej
mogliśmy udostępnić naszym seniorom trzy wartościowe pozycje
z literatury czytane przez studentów szkół filmowych i teatralnych
z Łodzi i z Warszawy. Za pośrednictwem kamer stowarzyszenia „Sokół”
śledziliśmy wysiadywanie jaj, klucie
i wychowywanie kolejnego pokolenia warszawskich sokołów z Pałacu
Kultury. Zdając sobie sprawę z tego,
że zamknięcie w domach oznacza
osłabienie organizmu, od kwietnia
proponowaliśmy codzienną porcję
ćwiczeń przygotowanych specjalnie
dla seniorów, a od maja również ćwi-

Ludzie i dzieła

czenia pamięci. Strzałem w dziesiątkę
okazało się codzienne publikowanie
puzzli o trzech różnych stopniach
trudności.

Pierwsze
spotkanie
on-line

nie przez telefon komórkowy, ale
i w tym przypadku było to znacznie
prostsze niż w innych aplikacjach.
Mieliśmy świadomość, że
trudności techniczne to
ważny próg do pokonania, bo seniorzy dysponują
zwykle starszymi komputerami czy telefonami.
Poza tym osłabiony wzrok
czy słuch też sprawie nie
pomaga.

Ośmieleni przybywającą
liczbą odbiorców nasze- Bożenna Hołownia
go bloga w maju zdecydo20 maja po raz pierwszy
waliśmy się pójść o krok
spotkaliśmy się on-line.
dalej i zorganizować spotkania onMimo początkowych obaw wszyst-line. Biorąc pod uwagę, że wielu
ko się udało i w spotkaniu wzięło
odbiorców bloga ukończyło już
udział 25 seniorek i seniorów. Po
80 lat, musieliśmy znaleźć sposób,
przywitaniu wszystkich Monika Fiaby włączenie się do spotkania nie
giel, koordynatorka programu Senior
wymagało wiedzy ani umiejętności
Caritas, oddała głos innym. Anna
informatycznych. Konieczne było
Długołęcka, psycholog, opowiedziawybranie do komunikacji takiego nała o sposobach radzenia sobie z izolarzędzia, które będzie najłatwiejsze
cją, Bożenna Hołownia, prowadząca
do obsługi. Po testach zdecydowablog senioralny, mówiła, jak się po
liśmy się na Google Meet – wystarnim poruszać i co warto zobaczyć,
czyło rozesłać link do spotkania, aby
a Małgorzata Adamska opowiedziała
odbiorca dwoma kliknięciami mógł
połączyć się z grupą. Trochę większym problemem okazało się łącze-

Spotkanie
on-line seniorów
z „Senior caritas
est” z Maurycym
Pieńkowskim,
opowiadającym
o zagranicznych
dziełach Caritas
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o audiobookach nagrywanych dla
seniorów przez studentów szkół
teatralnych. Potem wszyscy dzielili się po kolei swoimi wrażeniami
i opowiadali o tym, jak
radzą sobie z izolacją. Dla
większości uczestników
spotkania było to spore
wyzwanie, ale też radość
była ogromna – z tego, że
dali radę, że zobaczyli przyjaciół i znajomych, że mogli
porozmawiać, podzielić się
wrażeniami i obawami. Pomysł spotkań on-line bardzo się spodobał i już pół
roku spotykamy co tydzień
na półtorej czy dwie godziny, a czasem dłużej, bo...

zywał nam filmy i przybliżał działania
Caritas w tak egzotycznych krajach,
jak Dżibuti, Wenezuela czy Liban,
natomiast Mikołaj Brożek opowiadał o pracy filmowca.
Tematy prowadzili
też sami seniorzy –
Bożenna Hołownia
przybliżała zjawisko
fake newsa, a także
zmian klimatycznych,
a Andrzej Karp opowiadał o zainicjowanej przez siebie i zakończonej sukcesem
akcji upamiętnienia
matki Prymasa Tysiąclecia w miejscu jej
urodzenia. Mieliśmy
też prelegentów zewnętrznych – z die…tematów
tetyczką Aleksandrą
Spychalską rozmanie brakuje
wialiśmy o budowaniu odporności,
Zdjęcia z ubiegłorocznych
a Grzegorz LindenPoczątkowo skupialiśmy się
wycieczek seniorów
na kwestiach technicznych zamieszczone na blogu
berg wprowadzał nas
ułatwiających obsługę pow tajniki sztucznej inłączeń oraz na luźnych rozmowach.
teligencji. Zaprzyjaźniona z projekDość szybko jednak spotkania stały
tem Agnieszka Łakińska opowiedziasię tematyczne, podobne do tych
ła nam o swojej dramatycznej walce
zwykłych, jakie odbywały się przed
z COVID-19, a Agnieszka Dyć o swopandemią. Część tematów proponoim trudnym powrocie do zdrowia po
wali organizatorzy spotkań, część zawypadku samochodowym. Z inicjatywy pani Agnieszki zaczęliśmy też
mawiali uczestnicy, a część pojawiała
się przez przypadek. Zawsze moglikolejną tematykę pod hasłem „Moje
śmy liczyć na pracowników Caritas
miejsce w Warszawie”, polegającą na
Polska – Maurycy Pieńkowski pokatym, że kolejno przedstawiamy okoUbiegłoroczna wycieczka
seniorów z „Senior caritas est”
na bulwary wiślane

>>

lice, w których mieszkamy. Zaczęła
właśnie pani Agnieszka, która jest
przewodnikiem turystycznym i która
pięknie opowiedziała nam o Kole.
Potem były jeszcze opowieści Moniki Figiel o urokliwej leśnej okolicy
domu na Bemowie i Haliny Drachal
o Kamionku.
Innym ważnym elementem senioralnych spotkań on-line jest cotygodniowa wymiana doświadczeń i przemyśleń. Chcemy dzielić się dobrymi
wiadomościami, by przetrwać ten
trudny czas domowej izolacji. Zwykle robimy to w postaci „kółeczka”,
by każdy mógł opowiedzieć o tym,
co wydarzyło się u niego w ostatnim tygodniu. Dzielimy się naszymi
odkryciami w postaci dobrych książek, filmów, gier i wydarzeń on-line.
Polecamy naszej modlitwie sprawy
trudne, które dotyczą nas lub osób
nam bliskich. Przekazujemy wieści
i pozdrowienia od naszych seniorów,
którzy nie mają sprzętu, możliwości
lub umiejętności, by spotykać się
wirtualnie. Tworzymy razem sieć
wzajemnego wsparcia duchowego,
psychologicznego, społecznego,
a czasem też materialnego.
Jesteśmy dobrym przykładem tego,
że poczucie wspólnoty można podtrzymywać wykorzystując także cyfrowe narzędzia, że zaawansowany
wiek i niewielkie umiejętności nie są
przeszkodą, że udaje nam się pokonywać nasze ograniczenia i lęki przed
nowymi technologiami. Cieszymy
się, że czas pandemii wykorzystujemy ucząc się nowych sposobów
porozumiewania. Tęsknimy za tymi
seniorami, którzy nie mogą włączyć
się na nasze cotygodniowe meety.
Marzymy o tym, byśmy po ustaniu
pandemii wszyscy wrazem mogli
spotkać się w realu.
Tekst Bożenna Hołownia, Monika Figiel
Zdjęcia Mikołaj Brożek, Bożenna Hołownia
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Koperta życia Caritas
Caritas Polska wraz z Fundacją Biedronki podejmuje kolejne
praktyczne działania mające na celu wsparcie seniorów.
Tym razem chodzi o pomoc w sytuacjach ratowania zdrowia
i życia osób starszych przez ratowników medycznych.
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Poza kartą, zawierającą podstawowe
informacje o domowniku, w pakiecie

112

Ca

„Koperta życia Caritas”
zawiera kartę, na której
zapisane są podstawowe
i aktualne informacje
dotyczące domownika
seniora: imię i nazwisko,
PESEL, grupa krwi, przebyte
choroby, uczulenia,
przyjmowane leki, kontakt do
bliskiej osoby, którą należy
powiadomić w nagłych
sytuacjach. „Kopertę życia
Caritas” należy umieścić
w lodówce (na górnej półce
drzwi), czyli w miejscu łatwo
dostępnym dla ratowników
i obecnym w każdym domu.

„Koperty życia Caritas” znajdują się
też: foliowe zabezpieczenie karty,
naklejka na lodówkę informująca,
że tu znajduje się „Koperta życia
Caritas”, oraz wizytówka do portfela
z podstawowymi informacjami na
temat seniora, na wypadek, gdyby pomoc służb medycznych była
udzielana poza miejscem zamieszkania seniora, np. na ulicy.

A

„Koperta życia Caritas” to nowa akcja Caritas i Fundacji Biedronki skierowana przede wszystkim do osób
starszych, samotnych, przewlekle
chorych, niepełnosprawnych, a pośrednio do ich opiekunów i ratowników medycznych, wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia
domownika seniora. „Koperta życia
Caritas” to jednocześnie praktyczny zestaw zawierający wiarygodne
informacje o stanie zdrowia seniora, które będą łatwo dostępne dla
służb ratunkowych. „Koperta życia
Caritas” ma ułatwić służbom medycznym udzielanie pomocy, a także
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa
seniorów i uspokoić ich, że przekazane ratownikom informacje są
pełne i prawdziwe.
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Akcja „Koperta życia Caritas” wystartowała 14 listopada 2020 r.,
w Ogólnopolskim Dniu Seniora.
Pierwsze koperty właśnie docierają
do 10 tysięcy seniorów – beneficjentów programu „Na codzienne zakupy”. Następnych 10 tysięcy trafi do
pozostałych podopiecznych Caritas
w ramach programu #PomocDlaSeniora wraz ze świątecznymi paczkami. Akcja będzie kontynuowana
w kolejnych latach.
nienia
Data wypeł pis
pod
i czy telny

ndd 1
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„Koperty życia Caritas” są przekazywane seniorom przez wolontariuszy Caritas
diecezjalnych. W razie potrzeby
członkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mogą pomóc seniorom
wypełnić kartę wpisując potrzebne
dane o zdrowiu i przyjmowanych lekach. „Kopertę życia Caritas” można
też pobrać ze strony caritas.pl/pomoc-w-polsce/seniorzy/koperta/
05/11/2020

16:59
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Seniorzy zadowoleni z karty
„Na codzienne zakupy”

Czy pomoc w postaci
karty „Na codzienne
zakupy” to dobry pomysł?
Jak dodatkowe środki
wpływają na to, co senior
wrzuca do koszyka
w sklepie? Na te i inne
pytania odpowiedzieli sami
beneficjenci programu,
motywując nas do dalszych
działań.
Po dwóch latach funkcjonowania programu przyszedł czas na sprawdzenie, czy początkowe założenia wciąż
odpowiadają potrzebom seniorów.
Posłużyła temu ankieta przeprowadzona wśród uczestników programu
przez Fundację Biedronki, w porozumieniu z Caritas i przy wsparciu
Ipsos. W badaniu, które miało miejsce
na przełomie września i października
2020 r., wzięli udział beneficjenci z 41
Caritas diecezjalnych.
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„Na codzienne zakupy” to program
Caritas Polska realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki. Program ma na celu pomoc seniorom
60+ ubogim, potrzebującym, dotkniętym wykluczeniem socjalnym
i społecznym. Potrzebujący otrzymują wsparcie finansowe w wysokości 100 zł lub 150 zł miesięcznie na
karcie przedpłaconej. Karta służy do
płatności za zakupy w sieci sklepów
Biedronka. Celem programu jest wymierna, całoroczna pomoc finansowa
dla osób starszych, samotnych, potrzebujących, zamieszkujących małe
miejscowości lub wsie. W tym roku
pomoc w tej formie otrzymuje 10
tys. osób. Beneficjentów programu
wskazały Caritas diecezjalne, doskonale zorientowane w potrzebach
seniorów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Więcej na żywność,
leki i rachunki
Jak pokazała ankieta, pieniądze, które pozostają do dyspozycji seniorów
dzięki zwiększeniu ich domowych
budżetów za sprawą udziału w programie, są przeznaczane głównie na
zakup żywności i leków. Niemal jedna trzecia beneficjentów może dzięki
nim opłacić rachunki lub kupić opał.
Ankietowani odpowiadali również
na pytania dotyczące problemów,
z jakimi zmagają się na co dzień.
Najczęstszym życiowym problemem
wskazywanym przez nich była ciężka
choroba lub znaczna niepełnosprawność (71% odpowiedzi), ponad jedna
trzecia pytanych wymieniła ubós

two. Samotność i niedożywienie
dotykają 33 i 30% biorących udział
w badaniu. Swoją sytuację życiową
jako trudną lub bardzo trudną okreś
liła ponad połowa ankietowanych.
— To pokazuje, że program adresowany jest do grupy bardzo potrzebującej
wsparcia, że jest potrzebny i przynosi
pozytywne, wymierne rezultaty — komentuje wyniki badania Małgorzata
Jarszewska z Caritas Polska, koordynatorka pomocy żywnościowej.

Wreszcie nie trzeba
pożyczać
Okazuje się, że pomoc w postaci
karty wpływa też na samoocenę
beneficjentów. Dzięki niej nie muszą
pożyczać pieniędzy na podstawowe
potrzeby. To ich uniezależnia np. od
rodziny, dla której często czują się
ciężarem. Oprócz materialnego wymiaru pomocy seniorzy doceniają

PROBLEMY
W ŻYCIU SENIORA

71%
35%
33%

ciężka choroba lub znaczna
niepełnosprawność
ubóstwo – czyli niemożność
zaspokojenia podstawowych
potrzeb życiowych
samotność – czyli brak możliwości
kontaktu z drugim człowiekiem
mimo chęci

30%

niedożywienie – czyli niewystarczająca ilość żywności lub dieta zbyt
uboga w składniki odżywcze

14%

żadne z powyższych
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także jej formę, która gwarantuje
anonimowość. Nikt w sklepie nie
wie, że płacący kartą senior korzysta
z pomocy. Anonimowość jako zaletę
programu wskazało 70% badanych.

”
”
”
”

Coś potrzeba, idę i kupuję – nie
muszę pożyczać pieniędzy.”
Przy niskiej emeryturze jest to
sytuacja dla mnie bardzo dobra.
Mogę kupić owoce, warzywa,
ryby – to, na co wcześniej nie
było mnie stać.”
Jest to bardzo dobra rzecz dla
takich ludzi jak my, którym
zawsze do końca miesiąca
brakowało. Dzięki tej karcie
nie brakuje nam do końca
miesiąca.”
Dzięki karcie można wybrać
produkty, które są najbardziej
potrzebne. Ważne, że jest to
anonimowe”.

PRODUKTY
KUPOWANE CZĘŚCIEJ
DZIĘKI PROGRAMOWI

64%

Nabiał (mleko, jajka,
masło, jogurty, keﬁry, sery itp.)

51%
49%

Seniorom podoba się też decyzyjność, którą umożliwia pomoc w postaci karty – aż 95% doceniło fakt, że
mogą sami wybierać to, co chcą kupić.
Ponadto karta pozwala im na dokonywanie nieco innych wyborów podczas
zakupów. Beneficjenci sięgają częściej po produkty, których wcześniej
nie umieszczali na liście najbardziej
potrzebnych. Aż 64% z nich kupiło
więcej nabiału – mleko, masło, sery,
jaja, jogurty, kefiry. Ponad połowa,
bo 51% ankietowanych, przeznaczyła
więcej środków na zakup owoców
i warzyw, czyli produktów z dolnej
części piramidy żywieniowej.

”
”

Dla mnie to jest duża pomoc,
ratunek. Jestem chory na
cukrzycę i dzięki tej karcie
mogę systematycznie spożywać
posiłki i dokonywać zakupu
produktów, które mogę
spożywać.”
To jest super. Kupuję to, co
potrzebuję, na co mam chęć,
a nie to, co dostaję w paczkach.”

Z pomocą wolontariusza
Kartą „Na codzienne zakupy” można zapłacić za produkty spożywcze,

Owoce i warzywa

OCENA WSPARCIA
W FORMIE KARTY
PRZEDPŁACONEJ

Mięso i ryby

38%

Detergenty/środki
do sprzątania i prania

24%

Kasze, ryże, mąki, makarony

95%

6%

Napoje, soki

92%

6%

Słodycze/ciasta/przekąski

4%

Gotowe posiłki

4%

Kosmetyki

1%

Karta nie miała wpływu
na wybieranie produktów
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70%
16%
1%

Doceniam,
że to ja decyduję, co kupuję
Podoba mi się to, że mogę płacić
kartą\płacić bezgotówkowo
Cenię sobie anonimowość,
to że w sklepie nikt nie wie,
że korzystam z pomocy
Forma pomocy nie ma znaczenia
– mogłaby to być inna forma
pomocy zamiast karty
Wolałbym/ałabym, żeby pomoc nie była
udzielana za pośrednictwem karty

chemię gospodarczą, środki czys
tości i artykuły higieny osobistej.
Seniorzy objęci programem mogą
skorzystać z pomocy wolontariuszy
Caritas. Choć nie wszyscy uczestnicy
projektu kontaktują się z wolontariuszami, to wśród tych, którzy taki
kontakt utrzymują, aż 84% uważa,
że wolontariusz jest im potrzebny.
Wolontariusz tłumaczy, jak posługiwać się kartą, niekiedy też pomaga
zrobić i przynieść zakupy do domu,
a osobom, które nie mogą lub boją
się wyjść z domu, może sam zrobić
zakupy. Poza tym wolontariusz po
prostu towarzyszy starszej osobie,
jest kimś, kto porozmawia i wysłucha
(planowana jest także ankieta wśród
wolontariuszy).
— To forma kontaktu z drugim człowiekiem, szczególnie ważna dla osób samotnych. Jeszcze większego znaczenia
nabiera w dobie pandemii — podkreśla
Małgorzata Jarszewska.
Obecna, trzecia już edycja programu
„Na codzienne zakupy”, jest realizowana od kwietnia 2020 do stycznia
2021 roku przez Caritas Polska we
współpracy z Fundacją Biedronki.
Wartość pomocy udzielonej w jej
ramach to 15 mln złotych.
OBSZARY POMOCY
WOLONTARIUSZY

79%
78%
39%

Odwiedziny, wspólne spędzanie
czasu bądź rozmowa przez telefon
Przekazanie karty i nauczenie mnie,
jak z niej korzystać
Pomoc w zakupach/
/wyborze produktów

37%

Pomoc w transporcie do/ze sklepu

15%

Pomoc w przygotowaniu
posiłku/sprzątaniu

12%

Pomoc w utrzymaniu higieny
(np. w umyciu się)

11%

Pomoc w innych
czynnościach
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Podarowane święta
Tęsknią za swoimi domami, za bliskimi,
których długo nie widzieli. Boże
Narodzenie obudzi w nich wspomnienie
normalności, której pozbawiła ich
trwająca już prawie 10 lat wojna. Biorąc
udział w programie Rodzina Rodzinie
możemy symbolicznie zaprosić ich do
wigilijnego stołu. Chwila radości, jaką im
damy, będzie bezcenna.
Farid ma niespełna 30 lat, a od pięciu
lat mieszka w Polsce. Jest jednym
z 12 milionów Syryjczyków, którzy
z powodu krwawej wojny domowej
opuścili swoje domy w Syrii. W święta Bożego Narodzenia będzie myślał
o tych bliskich, którzy tam zostali.
Przypomni sobie, jak wszyscy razem
wybierali się do kościoła na mszę
o osiemnastej, jak po powrocie do
domu siadali do stołu zastawionego
postnymi potrawami.

Wigilia poza domem
— Mieliśmy też choinkę i mikołaja, który co roku przynosił prezenty
– zupełnie jak w Polsce. W kościołach
i domach ustawiało się grotę betlejemską z figurkami. Boże Narodzenie to
dla Syryjczyków najbardziej radosne
i najważniejsze święta, tak jak dla Polaków — mówi Farid.
Mimo że w swoim kraju ukończył
prestiżowe studia, w Polsce pracuje jako kelner. Ale nie narzeka. Ma
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gdzie mieszkać, nie martwi się, za co
przeżyje kolejny miesiąc, nie boi się,
że do jego dzielnicy wkroczą uzbrojone bojówki i rozpęta się piekło.
Niepewność jutra, brak perspektyw, obawa o najbliższych – wciąż
są udziałem tych, którzy z Syrii nie
wyjechali. Część z nich pozostała
w swoich domach, ale ok. 6 milionów ludzi musiało szukać innego
schronienia. To tzw. przesiedleni
wewnętrznie; pozostali uchodźcy
wyjechali za granicę. Syryjczykom,
którzy pozostali w Syrii, pomagają
Polacy biorący udział w programie
Rodzina Rodzinie realizowanym
przez Caritas Polska. To największy w historii naszego kraju projekt
pomocy zagranicznej.

Efekt skali
— Program polega na udzielaniu przez
polskie rodziny finansowego wsparcia
rodzinom syryjskim, przy czym wysokość tego wsparcia jest zróżnicowana
i zależy od możliwości darczyńców
— wyjaśnia Sylwia Hazboun, koordynatorka programu. — O tym,
że pomoc ma realny wpływ na życie
objętych nią Syryjczyków, decyduje
jej regularność i efekt skali. Jak dotąd
do akcji włączyło się ponad 20 tys.
darczyńców z Polski, którzy przekazali
już 57 mln zł. Ze wsparcia skorzystało 9
tys. rodzin. Pomagamy głównie Syryjczykom, a od niedawna także rodzinom
z izolowanej Strefy Gazy, które również
są w bardzo trudnym położeniu. Przekazane w ramach programu pieniądze
pozwalają na zakup żywności i leków,
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Symboliczny stół

sfinansowanie leczenia i rehabilitacji
poszkodowanych w wyniku działań wojennych. Pamiętajmy, że wielu spośród
tych ludzi, oprócz domu, zostało też
pozbawionych możliwości zarobkowania; inni zarabiają tak mało, że ledwo
wiążą koniec z końcem — przypomina
Sylwia Hazboun.

Czy jest w nas jeszcze
radość
Riad Bittar ma 57 lat, cukrzycę, nadciśnienie i rodzinę, którą z trudem
utrzymuje. Od lat prowadzi sklep
z narzędziami w przemysłowej dzielnicy Aleppo, ale podczas oblężenia
miasta nie mógł pracować, bo dookoła trwała wojna. Nie było wody
i prądu, kolejni sąsiedzi wyjeżdżali,
a oni zostali – Riad, jego żona Aida
i troje dzieci: 24-letnia Christine,
20-letni Jean i 15-letnia Noel. Christine jest na stażu w klinice dentystycznej, Jean studiował elektronikę
(niedawno skończył studia), a Noel
chodzi do 10. klasy. Z tej trójki pracuje najstarsza Christine, ale zarobki
stażystki ledwo pozwalają na opłacenie dojazdów do pracy. W przetrwaniu najtrudniejszych chwil całej piątce pomógł program Rodzina
Rodzinie. Dzięki niemu Riad może
kupić m.in. leki dla schorowanych
rodziców. Tegoroczne Boże Narodze-
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nie na pewno będzie dla jego rodziny
inne niż te, które wszyscy pamiętają
sprzed wojny.
— Spotykaliśmy naszych wujków i ciocie w każde święta. Przyjeżdżali do nas
aż z Wenezueli, bo kochają tradycje
świąteczne w Syrii. Mój wujek przebierał się za mikołaja, co było dla nas,
jako dzieci, wielką radością. Tydzień
przed ich przyjazdem do Syrii moja
babcia i mama już zaczynały przygotowywać pyszne jedzenie, stroiliśmy
choinkę i cały dom, łącznie z balkonem.
Wszędzie były piękne światła, symbolizowały naszą radość — wspomina
Jean. Dziś o gościach nie ma mowy,
rodzinie ledwie starcza pieniędzy na
codzienne potrzeby.

— Udział w programie to jakby symboliczne zaproszenie tych wszystkich
cierpiących rodzin do naszych wigilijnych stołów — podkreśla ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
— Pomagając nie pytamy o wyznanie,
ale na pewno wspólnota chrześcijańskiej wiary i tradycji sprawia, że czujemy się wyjątkowo blisko związani
z naszymi syryjskimi podopiecznymi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy już okazali swoją solidarność
z rodzinami w Syrii. Tych, którzy chcieliby przystąpić do programu, zachęcam, aby zrobili to właśnie teraz, kiedy
nadchodzące święta Bożego Narodzenia będziemy przeżywać inaczej
niż w ubiegłych latach. Dotykająca
nas pandemia niesie trudne doświadczenia, na przykład rozłąki z bliskimi.
To z jednej strony sprawia, że uczymy się doceniać najprostsze rzeczy,
a z drugiej pomaga nam zrozumieć,
co czują inni, o których codzienności
nie mieliśmy pojęcia. A od tego zrozumienia tylko krok do realnej pomocy.
I o zrobienie tego kroku właśnie teraz,
przed Bożym Narodzeniem, gorąco
apelujemy — uzupełnia ks. Marcin
Iżycki.
Opracowanie Przemysław Bogusz

— Nawet nie wiemy, czy jakkolwiek
będziemy w stanie świętować Boże
Narodzenie. Nie wiem, czy jest w nas
jeszcze jakaś radość. Nie stać nas na
nic. Tęsknimy za bliskimi, których już
z nami nie ma — nie kryje smutku
Riad.
— Gdybyśmy tylko mogli spotkać naszych darczyńców, usiąść z nimi przy
wspólnym stole, nie przestawałabym
im dziękować. Dajecie nam nie tylko
pieniądze, ale także wsparcie psychiczne. Codziennie nam udowadniacie, że
są na świecie dobrzy ludzie — Aida
stara się wnieść do rozmowy choć
trochę optymizmu.

Każdy może się włączyć w pomoc:
 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
 okonując wpłaty na konto
d
77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
(tytuł wpłaty:
RODZINA RODZINIE)
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Szkoła Szkole znów pomaga
Wraz z początkiem nowego roku
szkolnego Caritas Polska rozpoczęła II
edycję programu Szkoła Szkole. Program
jest odpowiedzią na dramatyczną
sytuację sektora edukacji w Syrii. Ma na
celu zapewnienie dzieciom i młodzieży
– pokoleniu, które będzie odbudowywać
kraj po latach wojny – możliwie
najlepszych warunków do nauki.
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. Z powodu przedłużającego się konfliktu zbrojnego
wiele szkół wymaga gruntownego
remontu. Poza tym brakuje narzędzi
edukacyjnych, które zainteresowałyby uczniów i urozmaiciły lekcje.

Wymierna pomoc
z Polski
Odpowiadając na palące potrzeby
Syryjczyków w 2019 roku Caritas
Polska zainaugurowała program
Szkoła Szkole. W ramach programu
polscy nauczyciele i uczniowie organizowali zbiórki na terenie swoich
szkół. Zebrana w ten sposób kwota umożliwiła wybranym szkołom
w Aleppo organizację dodatkowych
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zajęć dla dzieci, remont pomieszczeń
szkolnych lub zakup materiałów edukacyjnych. Akcja spotkała się z bardzo szerokim odzewem. W minionym
roku szkolnym ponad czterdzieści
placówek z różnych zakątków Polski zadeklarowało wsparcie. Łączna
suma uzbierana przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli przekroczyła
70 tys. zł. Zbiórkom towarzyszyły
lekcje poświęcone sytuacji w Syrii,
wspólne modlitwy o pokój, wystawa
zdjęć z Aleppo lub konkursy.

— To bolesne, że dorasta pokolenie,
które nie zna świata poza wojną
— mówi Carla Audo, koordynatorka programu po stronie syryjskiej.
— Przez wojenne zagrożenie, problemy
finansowe lub przesiedlenie spora część
dzieci i młodzieży ma przerwy w nauce.
Chociaż w większości syryjskich miast
zakończyły się działania zbrojne, galopujący kryzys ekonomiczny ma wpływ
na sytuację placówek edukacyjnych
i rodziców uczniów. Dzieci nie mają
dostępu do kształcenia na dobrym
poziomie. Rodzin nie stać na zakup
podstawowych rzeczy, w tym podręczników, artykułów papierniczych czy
plecaków. Program realizowany przez
Caritas Polska wspiera szkoły, które nie
mogą się rozwijać ze względu na brak
środków. Dyrekcje z trudem pokrywają
bieżące koszty administracyjne. Tylko
dzięki wsparciu płynącemu z Polski
mogą kupić pomoce dydaktyczne,
sprzęt elektroniczny czy wyremontować klasę, przywracając w ten sposób
najmłodszym prawo do normalnego,
godnego dzieciństwa.
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Druga edycja
W nowym roku szkolnym Caritas
Polska zdecydowała się kontynuować program, ponieważ sytuacja
polityczno-gospodarcza w Syrii nadal
jest bardzo trudna. Tym bardziej że
do i tak już poważnych problemów
mieszkańców kraju dołączyło zagrożenie COVID-19, z powodu którego
rozpoczęcie zajęć stacjonarnych
w syryjskich szkołach przesunięto
o dwa tygodnie.
W tym roku szkolnym w ramach
II edycji programu pomoc z Polski
dotrze do czterech szkół w Aleppo
oraz do zespołu szkół Al-Ghassanijja
w Homs – jednej z najstarszych placówek tego typu w Syrii, która jako
pierwsza w mieście przyjmowała na
nauki dziewczynki. W ramach zespołu
szkół działa przedszkole, szkoła podstawowa i liceum; przed wybuchem
wojny uczyło się tu aż 2000 dzieci.
Dyrekcje wszystkich objętych programem szkół zadeklarowały już, na co
chcą przeznaczyć otrzymaną pomoc.
Zespół szkół Al-Ghassanijja potrzebuje sprzętu elektronicznego,
a przede wszystkim rzutnika, wyposażenia części przedszkolnej (huśtawek i zjeżdżalni), zabawek edukacyjnych, książek do biblioteki i pomocy
dydaktycznych dla nauczycieli.
Szkoła podstawowa Al-Wurud przeznaczy fundusze na zakup wyposa-

numer 4 – grudzień 2020

REALIZACJA PROGRAMU
SZKOŁA SZKOLE
żenia sali komputerowej, pomocy
dydaktycznych do różnych przedmiotów, a także zabawek, krzesełek
i huśtawek dla przedszkolaków.
Zespół szkół Cylicja planuje zakup
artykułów papierniczych, plecaków
i koszulek dla uczniów oraz dwóch
laptopów do sali informatycznej.
Chce także wyremontować dwie sale
lekcyjne i – jeśli pozwolą na to warunki epidemiczne – zorganizować
przyjęcia noworoczne dla uczniów.
Szkoła podstawowa Bani Taghlib chce
doposażyć szkolną bibliotekę kupując
nowe książki i podręczniki, oraz sale
do zajęć przyrodniczych zapewniając narzędzia edukacyjne. W planach
ma także zakup odzieży i artykułów
sportowych, pomalowanie korytarzy
szkolnych oraz organizację przyjęć
świątecznych dla uczniów.
Dyrekcja szkoły podstawowej Al-Inaja zgłosiła konieczność naprawy
szkolnego autobusu, przeprowadzenia podstawowego remontu kilku pomieszczeń przedszkolnych i zakupu
kserokopiarki na użytek nauczycieli,

jest możliwa wyłącznie dzięki
akcjom charytatywnym,
przeprowadzanym przez
nauczycieli i uczniów w polskich
szkołach. Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom
i organizatorom, którzy wsparli
szkoły w Syrii, i zachęcamy
do włączenia się w II edycję
programu.

by nie musieli korzystać z punktu
druku poza szkołą.
Tekst Marianna Chlebowska, koordynator
projektów zagranicznych w Caritas Polska
Zdjęcia Hope Center

J eśli chcesz wesprzeć
Syryjczyków, wyślij SMS
o treści SYRIA pod nr
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
 ięcej o programie
W
przeczytasz na stronie
www.szkolaszkole.caritas.pl
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Trwa walka o byt
Wojna w Syrii pochłonęła już
pół miliona ofiar, a 12 mln ludzi
zmusiła, by opuścili swoje domy.
Nie możemy zakończyć konfliktu
mocarstw, który rozgrywa się
nad głowami zwykłych ludzi, ale
możemy podarować wsparcie
tym, którzy go najbardziej
potrzebują.

Choć działania wojenne w Syrii osłabły, to sytuacja jest jeszcze gorsza
niż w okresie najcięższych walk. Brak
pracy, postępująca inflacja i pandemia pogłębiająca poczucie zagrożenia odbierają ludziom nadzieję, że
kiedyś będzie można normalnie żyć.
Na potrzebę wsparcia Syryjczyków
odpowiedziała Caritas Polska, która
od blisko 4 lat niesie pomoc w ramach
programu Rodzina Rodzinie. Do kogo
konkretnie ona trafia? Przestawiamy
kolejne rodziny, które z niej korzystają.

HISTORIA RODZINY ELIAS

Chcą pracować
Jean Elias (54 lata) i jego żona Nabiha Al Gergous (55 lat) mają dwie
córki – Caroline i Samar. Jean przed
wojną pracował jako strażnik na budowie w rejonie Al Jalaa. W 2012
roku musiał odejść z pracy z przyczyn niezależnych od niego i zaczął
korzystać z pomocy Kościoła. Nabiha jeszcze przed wojną pracowała jako kucharka. Teraz pracuje
w pomocy społecznej i stara się
zaspokajać potrzeby domu. Córki
są już dorosłe, ale nie założyły jeszcze swoich rodzin i nadal się uczą.
Starsza Caroline (26 lat) jest na stażu pedagogicznym i ma nadzieję,
że po ukończeniu studiów na uniwersytecie będzie mogła pracować
jako nauczycielka, by pomóc swoim
rodzicom. Młodsza Samar (24 lata)
studiuje inżynierię rolniczą na uniwersytecie w Aleppo i również chce
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podjąć pracę, by poprawić trudną
sytuację materialną rodziny.

trzech miesiącach, kiedy uzbrojone
grupy wycofały się z tego rejonu.

Przełomowym i jednym z najtrudniejszych dla rodziny był rok 2014,
kiedy to z powodu intensywnych
ostrzałów z pocisków moździerzowych dom został uszkodzony, a cała
okolica stała się bardzo niebezpieczna. Rodzina zdecydowała się przenieść do domu siostry Nabihy w wiosce Kefarbou, niedaleko Hamy. Do
swojego domu udało im się wrócić po

Państwo Elias zostali objęci pomocą
programu Rodzina Rodzinie. Dzięki
wsparciu córki mogą kontynuować
naukę, bo ratuje ono domowy budżet. Rodzina jest bardzo wdzięczna polskim darczyńcom: „Chciałbym
podziękować. Jestem niesamowicie
wdzięczny za pomoc okazaną nam
i wszystkim innym rodzinom w tym
trudnym czasie” – mówi Jean.

Caritas
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HISTORIA RODZINY MASRIEH

Trwały ślad
Joseph Habib Masrieh (57 lat) ma
żonę Fadię i trzy córki: Jinette, Marie
i Joelle. Joseph jest absolwentem
Instytutu inżynierii elektrycznej.
Pracuje na kolei jako asystent techniczny. Fadia George Dawood (49
lat) ukończyła instytut nauczycielski
i pracuje jako nauczycielka w szkole publicznej. Córki Josepha i Fadii
jeszcze się uczą. Jinette (20 lat) jest
na trzecim roku studiów na wydziale
mechaniki, Marie (19 lat) jest studentką drugiego roku, a najmłodsza
Joelle (15 lat) kończy dziesiątą klasę.
Może się wydawać, że rodzina nie
ucierpiała szczególnie z powodu wojny. Kiedy jednak poznajemy bliżej jej
losy, uświadamiamy sobie, że – tak
jak tysiące innych syryjskich rodzin
– przeszła piekło na ziemi i do dziś
mierzy się z traumatycznymi wspomnieniami.

Cierpienie rodziny Masrieh zaczęło
się w 2014 roku, kiedy dystrykt Al
Midan w Aleppo, w którym mieszkali,
znalazł się na linii ognia. Pewnego
dnia w pobliżu domu spadł pocisk
powodując liczne zniszczenia. Rodzina natychmiast zdecydowała
się na wyprowadzkę. Przenieśli się
do domu rodziców Fadii w mieście
Latakia. Mieszkali tam przez 2 lata,
po czym wrócili do domu w Aleppo.
W ciągu tych dwóch lat Joseph prze-

mieszczał się między Aleppo a Latakią – dojeżdżał do pracy na stacji
kolejowej, a przy okazji sprawdzał
stan ich domu.
Przeżycia związane z ostrzałem
w 2014 roku odcisnęły piętno na
zdrowiu psychicznym i fizycznym
Josepha. Mężczyzna szczególnie
mocno przeżył atak zbrojnej grupy
na stację kolejową. Na jego oczach
zginęło wówczas kilku kolegów
z pracy. Tej nocy mężczyzna dostał
wysokiej temperatury i znalazł się
w szpitalu. W śpiączce pozostawał
przez 12 dni. Po jakimś czasie zaczął
dochodzić do siebie, ale ten incydent spowodował niestety trwałe
problemy zdrowotne.
Rodzina Josepha otrzymuje pomoc w ramach programu Rodzina
Rodzinie, która pozwala spiąć budżet i kontynuować córkom naukę.
„Chciałbym podziękować wszystkim
polskim rodzinom za wsparcie nas
w tej trudnej sytuacji. Bez ich pomocy nie bylibyśmy w stanie pokryć
codziennych wydatków gospodarstwa domowego” – mówi Joseph
i dodaje, że pomocy w Syrii potrzebują szczególnie dzieci oraz młodzi
ludzie, którzy chcieliby się dokształcić i podjąć pracę, co obecnie jest
bardzo trudne.
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HISTORIA RODZINY SALOUM

W cieniu choroby
Rodzina Saloum jest jedną z tysięcy
rodzin, które ucierpiały w wyniku
wojny w Syrii. Salem Asaad Saloum
(48 lat) pracuje jako fryzjer w sklepie
swojego ojca. Chcąc mu pomóc, nie
mógł kontynuować studiów. Żona
Salema, Catharine George Gebara
(39 lat), ukończyła wydział literatury francuskiej na uniwersytecie
w Aleppo, a obecnie pracuje jako
nauczycielka francuskiego w szkole
publicznej. Starsza córka Ivanthia (15
lat) uczy się w dziesiątej klasie. Jej
ulubiony przedmiot to matematyka,
a w wolnej chwili dużo rysuje. Larissa
(10 lat) chodzi do czwartej klasy i też
bardzo lubi matematykę. Poza tym
rysuje i gra na skrzypcach.
Przed wojną sytuacja materialna rodziny była bardzo dobra, problemem
okazało się jednak zdrowie Salema.
5 lat temu dowiedział się, że choruje
na stwardnienie rozsiane. Choroba
ograniczyła już sprawność prawej
części ciała i wpływa na zdolność do
pracy, dlatego Salem myśli o zmianie

zajęcia, bo za około 2 lata nie będzie
mógł pracować w zawodzie fryzjera
w ogóle. Salem dostaje leki ze szpitala publicznego, natomiast Kościół
pokrywa koszty analiz medycznych
i zdjęć rentgenowskich, ale rodzina
ledwo wiąże koniec z końcem. Salem dzieli się dochodem z zakładu
z ojcem, ale zarobione pieniądze nie
wystarczają na godne utrzymanie
obu rodzin.
Rodzina zmaga się także z traumatycznymi przeżyciami. Młodsza córka
Ivanthia wspomina, jak pewnego dnia,
gdy była w kościele, na pobliski budynek spadł pocisk, raniąc wiele osób.
Z kolei Catherine opowiedziała, jak
w 2013 roku wyjechała z dziećmi do
Libanu, by odwiedzić swoją matkę.
Salem został wtedy sam w Aleppo.
Miasto było wówczas oblężone przez
grupy zbrojne i wszystkie drogi zostały zamknięte, nie było więc możliwości powrotu do miasta. Salem był
przygnębiony, bo myślał, że długo nie
będzie mógł zobaczyć żony i dzieci.
Ostatecznie, po 4 miesiącach oczekiwania, droga została częściowo
otwarta i rodzina się połączyła.
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Państwo Saloum korzystają z programu Rodzina Rodzinie i są bardzo
wdzięczni za pomoc. „Chciałbym
podziękować wszystkim polskim rodzinom za bezwarunkowe wsparcie.
W ogóle nas nie znając, pomagacie
nam finansowo, byśmy mogli choć
w części zrealizować nasze potrzeby”
– mówi Salem.
Opracowanie
zespół Rodzina Rodzinie Caritas Polska
Zdjęcia Hope Center

Każdy może pomóc
potrzebującym w ramach
programu Rodzina Rodzinie:
 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
 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł RODZINA RODZINIE)

Caritas
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Walka z pandemią
na Zachodnim Brzegu
Epidemia koronawirusa
jest zagrożeniem o zasięgu
globalnym. Zmagają się z nią
kraje wysoko rozwinięte
i biedne. Różnica jest tylko
taka, że na obszarach
objętych wojną czy
kryzysem humanitarnym
można spodziewać się
większej liczby ofiar
COVID-19 i pogłębienia
istniejących problemów
ekonomicznych.
Pierwszy przypadek zachorowania
na COVID-19 w Palestynie zanotowano 5 marca 2020 r. Kilkunastu
turystów ze Stanów Zjednoczonych
przebywających wówczas w Betlejem, podobnie jak pracownicy hotelu,
w którym się zatrzymali, zostało objętych 14-dniową kwarantanną. Dziś
na terenach Zachodniego Brzegu
i w Strefie Gazy, które zamieszkuje
5 mln osób, odnotowuje się 1000
przypadków zachorowań dziennie.

Sytuacja na Zachodnim
Brzegu
Już przed pandemią palestyńska służba
zdrowia zmagała się z brakiem wystarczającej liczby specjalistów. Epidemia
COVID-19 dodatkowo osłabiła wydolność resortu. Na istniejące problemy nałożył się brak wiedzy na temat
nowego wirusa, co przyspieszyło jego
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rozprzestrzenianie się. Co gorsza, wielu
lekarzy zachorowało lub zostało skierowanych na kwarantannę. Ministerstwo Zdrowia w pierwszych raportach
przyznało, że brakuje odpowiedniego
sprzętu ratującego życie.
Wirus szybko odcisnął piętno także na sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. Wiele osób wykonujących
codzienne dorywcze prace stanęło
przed ogromnym dylematem – zostać w domu, by chronić zdrowie
swoje i swojej rodziny, czy wyjść
następnego dnia do pracy, by zarobić pieniądze na chleb. Już i tak
trudną sytuację pogorszyła rosnąca
liczba zachorowań w Izraelu, gdzie
– często nieoficjalnie – pracuje wielu
robotników z Zachodniego Brzegu.
Pandemia uderzyła także w jedno
z najważniejszych dla Palestyńczyków źródeł zarobków – turystykę
pielgrzymkową. Wielu ludzi musiało
zamknąć swoje sklepy i warsztaty.
Nawet pracownicy administracji publicznej od miesięcy nie otrzymują
całości swoich wynagrodzeń.

Zalecenia lokalnych
władz
Władze Palestyny już na początku
pandemii wprowadziły ograniczenia mające na celu przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu się pandemii. Początkowy niemal całkowity zakaz
wychodzenia z domów później został
zniesiony. Obecne regulacje dotyczą głównie dużych zgromadzeń, na

przykład wesel. Turyści i pielgrzymi
nadal jednak nie wrócili do Ziemi
Świętej.

Pomoc dla Autonomii
Palestyńskiej
W odpowiedzi na rosnące potrzeby
w szpitalach i ośrodkach opiekuńczych oraz nadal niską świadomość
społeczeństwa na temat profilaktyki
dotyczącej COVID-19, Caritas Polska, dzięki środkom pochodzącym
z programu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Polska Pomoc, realizuje projekt pomocy humanitarnej.
W ramach projektu dla szpitali zakupiono 4 respiratory, natomiast dla 6
placówek opiekuńczych oraz 1 kliniki
zakupiono i już dostarczono środki
ochrony osobistej. Ponadto projekt
przewiduje przeprowadzenie kampanii medialnej promującej praktyki minimalizujące prawdopodobieństwo
zachorowania na COVID-19. Projekt
trwa od 1 września 2020 i jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie wskazane przez Ministerstwo
Zdrowia Palestyny.
Tekst Sylwia Hazboun
Zdjęcie Caritas Jerozolima
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Normalność?
Jeszcze na nią poczekamy
Nada Farah pracująca w Caritas Liban
koordynuje program Odbudować Bejrut,
finansowany między innymi ze środków
pozyskanych w ramach ogólnopolskiej zbiórki.
O sytuacji w stolicy Libanu i podstawowych
założeniach projektu opowiada w rozmowie
z Marianną Chlebowską, koordynatorką
programów zagranicznych w Caritas Polska.
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przesiedlona lub mieszka w lokalach
niespełniających podstawowych
norm sanitarnych. Konsekwencją
wybuchu, oprócz ogromnych zniszczeń, są też problemy zdrowotne.
Organizacje zajmujące się wsparciem
medycznym notują wzrost problemów psychologicznych, wiele osób
poszkodowanych i ich rodzin ma uraz
psychiczny lub przeżywa traumę.

Nada Farah z Caritas Liban
koordynująca program Odbudować
Bejrut

Niemal trzy miesiące po wybuchu
trudno mówić o powrocie do normalności, nie tylko w Bejrucie. Kryzys
dotknął cały kraj – nie ma stabilnego rządu, systemy bankowe i opieki
zdrowotnej są pogrążone w kryzysie.
Brakuje leków. Obawiamy się, że to
tylko kwestia czasu, kiedy w szpitalach zabraknie miejsc dla pacjentów
w stanie zagrożenia życia i będziemy
świadkami włoskiego scenariusza.

Marianna Chlebowska: Jak wygląda
sytuacja w Bejrucie po upływie
niemal trzech miesięcy od
eksplozji? Czy można powiedzieć,
że życie powoli wraca do normy?

Libańczycy słyną ze swego uporu
i niezłomności, jednak od roku są
na granicy wytrzymałości, a wybuch
w porcie to punkt kulminacyjny.

Nada Farah: Od połowy października 2019 r. Liban przeżywa kolejne
wstrząsy. Stan gospodarki ulega
stopniowemu pogorszeniu. Wpływa
na to brak bezpieczeństwa w obliczu ogólnokrajowych protestów
społecznych, blokad drogowych, galopującej inflacji i globalnej pandemii
COVID-19. Mieszkańcy Bejrutu od
pewnego czasu z trudem zaspokajają podstawowe potrzeby, bo funt
libański stracił na wartości, przez co
znacznie wzrosły ceny detaliczne
importowanych dóbr.

M.C.: Dzięki
sukcesowi
ogólnopolskiej zbiórki
charytatywnej
Caritas Polska
współfinansuje
projekt Odbudować
Bejrut (Build Beirut
Back). Projekt
jest wynikiem
współpracy
kilku europejskich organizacji
dobroczynnych i Caritas Liban.
Jakie działania pomocowe są
przewidziane?

Eksplozja w Bejrucie z dnia 4 sierpnia
spowodowała rozległe szkody infrastrukturalne, zniszczenia budynków
mieszkalnych i przemysłowych. Wiele osób zginęło. W promieniu 24 km
od portu 300 tysięcy osób straciło
dach nad głową, część z nich została
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N.F.: Projekt Odbudować Bejrut
z pewnością pomoże zmniejszyć konsekwencje tej tragedii, a pamiętajmy,
że skala potrzeb jest gigantyczna.
Nasza odpowiedź skoncentruje się
na trzech działaniach. Po pierwsze

wsparcie finansowe prac remontowych, dzięki którym zostaną przeprowadzone podstawowe naprawy.
Dopilnujemy, aby nasza interwencja
nie spowodowała eksmisji lokatorów lub podwyżki czynszu. Drugim
komponentem jest doraźna pomoc
gotówkowa dla tych rodzin, które
straciły swój dobytek lub źródło dochodu i znalazły się w dramatycznej
sytuacji. Ostatnia część wsparcia to
pomoc psychologiczna dla osób mierzących się z traumą. Pracownicy
Caritas Liban zostaną odpowiednio
przeszkoleni, by mogli zadbać też
o własne zdrowie psychiczne.
Dotrzemy z pomocą do tysiąca
rodzin w dzielnicach Al-Aszrafijja,
Rmeil, Ras Beirut, Burdż Hammud,
w tym do uchodźców i migrantów
ekonomicznych. Dystrybucja będzie
skoordynowana z libańską armią i organizacjami dobroczynnymi niosącymi pomoc na tych terenach. Dzięki
temu pomoc otrzymają te osoby,
które dotychczas nie
skorzystały z innych
programów wsparcia.
M.C.: Dlaczego pomoc
psychologiczna jest
dzisiaj tak istotna?
N.F.: Moim zdaniem
wsparcie psychologa
ma kluczowe znaczenie. Według badania
pr zeprowadzonego
przez Światową Organizację Zdrowia w ostatnich dniach
tysiące osób spośród Libańczyków
lub środowisk przyjezdnych potrzebują natychmiastowej interwencji
psychologa. Mówiłam wcześniej
o dramatycznej sytuacji, w której
tkwimy od drugiej połowy 2019 roku,
ale wiele osób pamięta jeszcze czasy wojny domowej. Nie mamy dużo
czasu, żeby się uporać z nową rzeczywistością. Nagle znaleźliśmy się
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w obliczu kryzysowej mobilizacji,
nie mając wsparcia
rządowego. Konfrontujemy się
z kruchością naszego życia. Wielu Libańczyków
nadal nie może się
otrząsnąć. A końca problemów nie
widać.
M.C.: Jakie inne potrzeby
określiłabyś dziś jako palące?
N.F.: Uważam, że w obecnej sytuacji najważniejsze dla społeczeństwa libańskiego jest zabezpie-

>>

czenie podstawowych potrzeb:
pożywienia, schronienia, opieki
zdrowotnej. W dłuższej perspektywie potrzebujemy stabilności.
Zależy to od sprawnych instytucji rządowych, tworzonych przez
kompetentne osoby, ale również
od wprowadzenia zmian prawnych, dzięki którym transakcje
korupcyjne zostaną wykryte
i spenalizowane. Na razie jedyne, co słyszymy, to puste obietnice. Mam nadzieję, że z czasem
zasmakujemy normalności, ale
jestem przekonana, że jeszcze na
nią poczekamy.
Zdjęcia CACH/Caritas Polska,
Caritas Liban

Hercules
z pomocą
humanitarną
dla Bejrutu
10 października o godzinie
8.00 rano czasu polskiego
z wojskowego portu
lotniczego Warszawa
Okęcie wystartował
specjalny samolot
wojskowy z pomocą
Caritas Polska dla
mieszkańców Bejrutu.
Dostarczył pierwszy
z dwóch przewidzianych
transportów
humanitarnych do stolicy
Libanu.

Miesiąc po wybuchu środków chemicznych w dzielnicy portowej Bejrutu Caritas Polska zorganizowała
transport lotniczy pomocy humanitarnej. W mieście zniszczeniu uległa
zabudowa w promieniu ok. 24 km.
Zabici, tysiące rannych i pozbawionych dachu nad głową to tragiczny
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bilans zdarzenia. Potrzeby mieszkańców zrujnowanego miasta są nadal
ogromne, dlatego 10 września br.
wojskowy statek powietrzny C-130
Hercules zabrał środki higieniczne
i żywność pozyskane przez Caritas
Polska dla tych, którzy ucierpieli
w sierpniowej katastrofie. Do załogi C-130 dołączyła delegacja Caritas
Polska z ks. Marcinem Iżyckim na
czele oraz Zdzisław Sokal, doradca
prezydenta RP. Lot do Bejrutu na
wniosek Caritas Polska udało się zorganizować dzięki pomocy polskiego
Ministerstwa Obrony Narodowej.

— Już na drugi dzień po tragedii w Bejrucie Caritas Polska aktywnie włączyła się w akcję pomocy mieszkańcom
miasta. Efektem naszych działań oraz
ogromnej solidarności Polaków jest już
ok. 5 mln zł zebranych na odbudowę
stolicy Libanu oraz 20 ton żywności
i artykułów higienicznych, których
bardzo potrzebują poszkodowani w tej
katastrofie. Cieszymy się, że dzięki
uprzejmości polskiego wojska możemy
sprawnie dostarczyć mieszkańcom Bejrutu niezbędną pomoc. Dziękujemy też
wszystkim darczyńcom i wielu firmom,
które tak ofiarnie włączyły się w naszą
akcję — mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
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Wartość pomocy, którą Hercules zabrał do Bejrutu, opiewa na niemal
200 000 zł, a ciężar przekazanego
towaru wynosi ok. 10 ton – to jedynie o tonę mniej niż maszyna może
zabrać na pokład. Ponieważ Caritas
Polska pozyskała od firm ponad 20
ton żywności i środków higienicz-

nych, przewidywany jest kolejny
transport pomocy humanitarnej do
Bejrutu.
Na pomoc dla mieszkańców stolicy
Libanu Caritas Polska przeznaczyła
m.in. termometry bezdotykowe, maseczki ochronne, najpotrzebniejsze
środki higieniczne, takie jak mydło,
proszek do prania czy szampon, oraz
żywność o długim terminie przydatności – m.in. makaron, ryż, sól,
cukier i olej. Wśród darczyńców są:
Paramedica, Lidl Polska, Integree,
Ka-Maj Sp. z o.o. Sp. k., Colian Sp.
z o.o., Krajowa Spółka Cukrowa
S.A., Polskie Młyny S.A., Kruszwica

S.A., Rossmann, a także Alma-Color
Sp. z o.o., Famina Sp. z o.o. i Marion
Sp. z o.o.
Środki higieniczne i żywność to jedynie część pomocy, jaką Caritas Polska
przeznaczyła dla mieszkańców Bejrutu. Na konto organizacji wpłynęły

też środki finansowe od darczyńców, które zostały przekazane Caritas Liban. Pomoc trafiła do osób,
które w wyniku katastrofy straciły
domy i dobytek, by mogły wynająć
mieszkanie i wyremontować budynki, a także zakupić potrzebne sprzęty
gospodarstwa domowego. Pozwala
także podjąć działania przywracające
ludziom możliwość zarobkowania
i umożliwiają niesienie poszkodowanym pomocy psychologicznej.

Jak możesz pomóc?
 ysyłając SMS o treści
w
BEJRUT pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 okonując wpłaty na
d
stronie: caritas.pl/bejrut
 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł BEJRUT)
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Podróż nadziei
Kiedy Maria znalazła się w rozpaczliwej sytuacji, zdecydowała
się – jak milionów Wenezuelczyków – opuścić swój kraj.
Chce jednak walczyć o przyszłość. Paczka z żywnością,
którą otrzymuje, umacnia ją w zmaganiach o lepsze jutro.
Jak wielu rodaków, Maria postanowiła wyjechać do Kolumbii, która
ze względu na bliskość kulturową
i geograficzną jest dla niej naturalnym wyborem. Jej życie w Wenezueli było wyjątkowo trudne, dlatego
zdecydowała się opuścić swój dom.
Podróżowała w dużej mierze pieszo,
kolejno przez wenezuelskie miasta
Barinas i Merida, przez wysokie
niczym Alpy Cordillera de Merida,
przez rzekę Táchira aż do Villa de
Rosario w Kolumbii.

Głód gorszy niż strach
Przemytnicy ludzi i narkotyków, las
tropikalny, ogromne odległości do
pokonania – podróż Marii była uciążliwa i pełna niebezpieczeństw, a na
wszystkie te trudności nałożyła się
jeszcze pandemia. Osoby takie, jak
Maria wyjeżdżają do innych krajów
Ameryki Łacińskiej – do Kolumbii,
Brazylii i Ekwadoru – żeby uciec
przed trwającym od wielu lat kryzysem ekonomicznym, którego skutki
odczuwa dzisiaj niemal każdy Wenezuelczyk. Teraz jednak muszą się
mierzyć z zamkniętymi granicami.
Tysiące ludzi w desperacji korzysta
więc z trochas – nielegalnych dróg
używanych przez przemytników – by
dotrzeć do granicznej rzeki Táchira.
Ludzie objuczeni walizkami, torba-
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mi przeprawiają się przez rzekę idąc
po kamieniach tworzących ścieżkę.
Idą z dziećmi, z rodzinami, a czasami
w pojedynkę. Liczą, że dotrą do Cucuty w Kolumbii, przy granicy z Wenezuelą, którą wielu uważa za miasto
dobrobytu. Czy faktycznie Cucuta
nim jest? Zależy od perspektywy. Na
pewno kiedyś była ostatnim przystankiem na drodze Kolumbijczyków,
którzy uciekali przed guérillas (z hiszp.
bojownicy), przemocą i stagnacją gospodarczą do spokojniejszego i bardziej zamożnego sąsiada.

Paczka z żywnością
Marii udaje się przekroczyć granicę,
ale musi pozostać w regionie Norte de Santander, który jest odcięty
od reszty Kolumbii z powodu wprowadzonych przez rząd ograniczeń
w przemieszczaniu się. Część osób,
które tu trafiły, składa – tak jak Maria
– wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Część żyje w szarej strefie, w nieformalnych obozowiskach. Dla tych,
którzy decydują się unikać kontaktu
z przedstawicielami władz, ryzyko
jest jeszcze większe. — W takich miejscach Caritas i inne organizacje humanitarne starają się zaspokoić potrzeby
najuboższych. Dystrybuujemy paczki
z żywnością, rozdajemy pakiety higieniczne, szkolimy migrantów i najbardziej
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potrzebujących Kolumbijczyków, również z zakresu dobrych praktyk higienicznych. W ramach jednej dystrybucji
do rodzin trafia 2300 paczek — mówi
Oscar David Guerrero Montaña z Caritas Kolumbia.
Pandemia z jednej strony spowodowała ograniczenia w przemieszczaniu
się, a z drugiej pogorszyła i tak już
trudną sytuację najuboższych i poszukujących pracy. Co więcej, wpłynęła również na możliwości niesienia
pomocy. — Pomimo obecnej sytuacji
dystrybucja żywności jest kontynuowana, ale nie można powiedzieć, że
pandemia nie wpłynęła na realizację
działań na miejscu. W pierwszej połowie
roku zamknięto jadłodajnie, w których
miała być dystrybuowana zakupiona
przez Caritas żywność. Oznacza to, że
w jednej chwili tysiące osób utraciły
dostęp do czasem jedynego posiłku
w ciągu dnia. Zmieniliśmy zatem sposób
dystrybucji tak, by paczki z żywnością
trafiały bezpośrednio do rąk beneficjentów — komentuje sytuację Krzysztof
Iwiński, koordynator projektów zagranicznych z Caritas Polska.

Masowy eksodus
W trakcie rozmowy z Marią wspom
nienia biorą górę. Kobieta opowiada
o domu w Wenezueli. O tym, jak nie
chciała wyjeżdżać, ale nie miała innego wyjścia. O swojej pracy księgowej
i o tym, jak nie było jej stać na jedzenie i lekarstwa dla dzieci. W opowieści widać smutek, ale i ogromną determinację. Maria ma o kogo walczyć,
ma dla kogo się starać. Woli jednak

numer 4 – grudzień 2020

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

nie ujawniać swojego prawdziwego
imienia w obawie przed gangami,
które zajmują się przemytem ludzi
przez trochas. Poza tym wstydzi się
swojej biedy i tego, że na razie nie
jest w stanie sama utrzymać swojej rodziny. Pomoc, którą otrzymuje,
ma dla niej ogromne znaczenie. Jak
mówi, paczka z żywnością przywraca
jej nadzieję i wiarę w bezinteresowną
dobroć ludzi.
Pomimo ograniczeń w ruchu granicznym (granicę na moście Simona
Bolivara może przekroczyć 300 osób
dziennie), mówi się o nowej fali migracyjnej do Kolumbii. Jak donoszą
liczne źródła, do Wenezueli powróciło ok. 100 tys. osób z 4,8 mln tych,
które ją opuściły1, ale nie oznacza to,
że Wenezuelczycy przestali podejmować decyzje o wyjeździe. Szacuje się, że obecnie przez nielegalne
przejścia dociera do Norte de Santander z Wenezueli dwa razy więcej
ludzi niż powraca2. Potwierdzają to
dane przekazane przez organizację
Red Humanitaria, w świetle których
w czerwcu i lipcu 2020 r. nastąpił
244% wzrost liczby osób, które opuściły Wenezuelę i dostały się do Kolumbii przez trochas3.

Na nielegalnej drodze

Doświadczają jej szczególnie Wenezuelczycy i Indianie Guajiro mieszkający po drugiej stronie rzeki, w wenezuelskim stanie Táchira. Groźby
lokalnych grup przestępczych zmuszają ich do ucieczki i poszukiwania
spokojniejszego miejsca do życia. Na
to wszystko nakłada się brak możliwości izolacji, której wymaga sytuacja
epidemiczna, i zarobienia pieniędzy
pozwalających na zakup jedzenia,
maseczek i środków dezynfekujących.
Pomimo niesprzyjających okoliczności i niebezpieczeństw ludzie decydują się na opuszczenie Wenezueli,
bo jest to przede wszystkim podróż
nadziei. „To, co daje mi nadzieję, to
moje dzieci, pomoc, którą otrzymuję, i to, że przeżyłam tę podróż. Jeśli
przetrwałam to wszystko, wiem, że
dzięki łasce Bożej mogę spełnić swoje
marzenia” — mówi Maria. Problem
wenezuelski wydaje się być daleko,
ale to tylko pozory. Pandemia ogarnia
nas wszystkich i wszyscy toczymy
z nią walkę. Nasze wysiłki powinny
być zatem solidarne, tak jak solidarna
powinna być pomoc potrzebującym,
o co apeluje papież Franciszek w najnowszej encyklice „Fratelli tutti”.
Tekst Anna Pilaszek
Zdjęcia Caritas Kolumbia
ź ródło OAS (Organisation of American States),
raport, wrzesień 2020
źródło „Migración Venezuela” (migravenezuela.
com)
3
źródło Red Humanitaria (redhum.org)
1

2

Statystyki i obserwacje lokalnych
organizacji pokazują więc, że takich
osób, jak Maria, jest wiele. Sytuacja,
z którą przychodzi im się teraz mierzyć, jest wyjątkowo trudna. Pandemia nie tylko spowodowała wzrost
nielegalnej migracji, ale też sprawiła,
że ci, którzy korzystają z nielegalnych
ścieżek, nie mają dostępu do jedzenia,
wody pitnej i innych podstawowych
produktów, które wcześniej były dystrybuowane przez mobilne zespoły
wsparcia, wysyłane przez organizacje
humanitarne. Dodatkowo są coraz
częściej narażeni na akty przemocy.

Możesz wesprzeć Wenezuelczyków:
 ysyłając SMS o treści
w
WENEZUELA pod nr
72052 (koszt 2,46 zł z VAT)
 okonując wpłaty na
d
caritas.pl/wenezuela
 płacając dowolną kwotę
w
na konto nr 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
(tytuł wpłaty WENEZUELA)
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Strefa absurdu

Z Wenezueli w ciągu ostatnich 5 lat
wyjechało z powodu kryzysu gospodarczego
blisko 5 mln osób. Dla uchodźców z tego
kraju mieszkających w Kolumbii Caritas Polska
prowadzi wraz z partnerami program pomocy
żywnościowej. Aby przybliżyć Polakom
sytuację w Wenezueli, zorganizowaliśmy
spotkanie z Tomaszem Surdelem
– dziennikarzem, który spędził tam 12 lat.

Znawca Wenezueli i wieloletni korespondent w Caracas opowiedział
o tym, jak żyje się w kraju galopującej
inflacji, gdzie przeciętna pensja to
równowartość 1 dolara, a jednocześnie do niedawna za dolara można
było kupić cysternę benzyny. Ubóstwo ponad połowy społeczeństwa
i rosnące fortuny tych, którzy dorabiają się na kryzysie, ogromne złoża
ropy naftowej i 150 godzin oczekiwania w kolejce na zatankowanie
paliwa – to tylko niektóre z wenezuelskich absurdów, które przedstawił
Tomasz Surdel. Spotkanie odbyło
się w warszawskiej restauracji Ola
Latina, a poprowadził je Maurycy
Pieńkowski z działu komunikacji Caritas Polska.

Wenezuela to znaczna część mojego
życia, mieszkałem tam z przerwami 12 lat. Tam urodził się mój syn.
Z Wenezuelą wiązałem swoje życie,
miałem wiele planów zawodowych.
Czułem i do tej pory czuję, że to jest
mój dom, Caracas to moje miasto.
Przeżyłem tam wspaniały czas, ale
to trudna miłość. Caracas nie jest łatwym miastem do mieszkania. Przez
te wszystkie lata budziłem się i zadawałem sobie pytanie: dlaczego ja
tu jeszcze jestem? Ale teraz z chęcią
bym wrócił. Mimo tego, co się wydarzyło. A skłonił mnie do pożegnania
się z Wenezuelą fakt, że zostałem
brutalnie pobity przez służby mundurowe i dano mi do zrozumienia, że
powinienem wyjechać.

Tomaszu, dlaczego Wenezuela
i jak to się stało, że byłeś tam
tyle lat?

Nie tylko Ty wyjechałeś…
Z Wenezueli w ciągu ostatnich 5
lat wyjechało ok. 5 mln osób i w tej
chwili mam więcej znajomych Wene-
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zuelczyków tutaj w Polsce niż w Wenezueli. Rozjechali się po całym świecie szukając lepszego życia, czasem
są w zaskakujących miejscach. Chcąc
odpocząć od Wenezueli przez jakiś
czas pracowałem na Haiti i ku mojemu zdumieniu odkryłem, że tam,
w jednym z najbiedniejszych państw
świata, jest olbrzymia diaspora wenezuelska, ludzie, którzy przyjechali
tam robić biznesy, pracować i którzy
czuli się tam szczęśliwiej i bezpieczniej niż w Wenezueli.
Jak się żyje w Wenezueli?
Jak o tym opowiadam, widzę na twarzach ludzi niedowierzanie. Pewnie
też bym nie dowierzał. Na przykład
dzisiaj za 1 dolara płaci się na czarnym rynku 452 tys. boliwarów, tych
najnowszych, bo Wenezuela ma za
sobą 2 czy 3 denominacje – od czasu, kiedy Hugo Chávez został prezydentem* boliwarowi odcięto 13 zer.
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A pensja minimalna i emerytura to
400 tys. boliwarów, czyli mniej niż
1 dolar. Jak ludzie żyją? To zależy.
Niektórzy wegetują. Szacuje się, że
50-55% wenezuelskich rodzin żyje
poniżej progu ubóstwa, zwłaszcza na
prowincji. W stolicy sytuacja jest nieco inna. Relatywnie spora grupa osób
potrafiła się w tym odnaleźć i teraz
żyje im się lepiej niż kiedykolwiek.
Jak jest kryzys, to można dorobić. Jeśli ktoś umie, to zarabia i powstają gigantyczne fortuny. Pamiętajmy, że to
kraj, który żyje z ropy naftowej, więc
pieniądze tam zawsze były i są nadal,
choć mniej. To kraj, który jeszcze
w latach 90. był Dubajem Ameryki
Południowej. Kiedy przyjechałem
do Wenezueli, lekarz zarabiał 2-2,5
tys. dolarów miesięcznie, to były naprawdę przyzwoite pieniądze. Teraz
ten sam lekarz zarabia 30 dolarów.
Bardzo wielu lekarzy wyjechało, co
się przekłada na sytuację w służbie
zdrowia. Wyjechali m.in. z powodu
kłopotów z zaopatrzeniem, co jest
frustrujące dla lekarza. Jest też problem bezpieczeństwa. Jest to najbardziej niebezpieczny kraj w Ameryce
Łacińskiej. Powody, dla których ludzie wyjeżdżają, są bardzo różne. Na
pewno wyjazd 5 mln ludzi zmienił
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wiele w Wenezueli. Po Caracas, które było miastem korków, teraz jeździ
się fantastycznie, chociaż właściwie
teraz w ogóle się nie jeździ, bo nie
ma benzyny.
Są ogromne problemy z dostępem
do paliwa. W tej chwili można
tankować co 5-6 dni…
Prezydent Nicolás Maduro podjął
w maju tego roku decyzję o podniesieniu cen benzyny. Do maja cena
była praktycznie symboliczna. Za
1 dolara można było kupić całą cysternę benzyny. Teraz litr benzyny
kosztuje 5 tys. boliwarów, co nadal

jest śmieszną ceną, tyle, że benzyny nie ma. Wenezuelczyk ma prawo
zatankować w ciągu miesiąca 120
litrów. Taki jest przydział, jeśli uda
mu się benzynę zdobyć, ale są stany,
gdzie benzyna w ogóle nie dociera.
Teoretycznie jeśli nie ma benzyny
subsydiowanej, powinna być wolnorynkowa w cenie 50 centów za
litr. Jak to Maduro przedstawiał, ta
benzyna powinna być dostępna dla
wszystkich, ale nie jest. W efekcie
w ciągu kilku miesięcy Wenezuela
przeistoczyła się z kraju, który miał
najtańszą benzynę na świecie, w kraj,
który ma benzynę najdroższą. Jeśli
ktoś chce kupić benzynę i nie chce
stać kilkanaście godzin w kolejce bez
gwarancji, że uda mu się kupić, to kupuje ją na czarnym rynku. Najczęściej
od gwardii narodowej w cenie 2-5
dolarów za litr. Dla 99% Wenezuelczyków jest to ogromny problem.
Tam był styl amerykański, do sklepu
jeździło się samochodem. Inna sprawa, że na ulicach jest niebezpiecznie, bo można zostać obrabowanym
i generalnie nie ma chodników. Poza
tym nie ma części do samochodów.
Z drugiej strony w Caracas są sklepy,
w których jest dosłownie wszystko –
od homarów kupionych na Florydzie
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po daktyle i polską wódkę
– ale trzeba za to odpowiednio zapłacić. Te ceny
są o 20-30 % wyższe niż
w Stanach Zjednoczonych, bo trzeba to przywieźć i jeszcze zapłacić
łapówki.
Jaki obraz kryzysu
najbardziej
zapamiętałeś?
Wenezuelczyk ma bardzo dużo ciekawych pomysłów. Na Instagrama
wrzuciłem zdjęcie zrobione w stanie Guárico,
gdzie lokalna firma pogrzebowa skonstruowała osobliwy
karawan – motocykl, który ciągnie
przyczepkę, na której umieszczona
jest trumna. W Walencji na przykład
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jeździ taksówka, w której wszyscy
pedałują. Jak ktoś to widzi na zdjęciach, na filmiku, to wydaje mu się
śmieszne, gorzej, jeśli trzeba się
z tym codziennie mierzyć.
Podobno do tego doszło, że
towary przewożone są rowerami
zamiast tirami…
Przewożą też koniem, ale tego konia
trzeba napoić, co też jest problemem.
Wenezuela ma problemy z dostawą
wody, prądu. W Maracaibo, drugim
co do wielkości mieście w Wenezueli, prąd pojawia się co kilkanaście godzin, a są takie
miejsca, gdzie prądu nie ma
przez tydzień. To jest straszny problem, np. dla szpitali,
i rodzi absurdy. Kiedy prezydent Maduro ogłosił, że
kraj się szykuje na przyjęcie

wirusa i przedstawił sieć szpitali jednoimiennych, lekarze wyszli, żeby
protestować, bo jak mają przyjmować ludzi z koronawirusem, skoro nie
ma rękawiczek, maseczek, środków
do odkażania, przez większość dni
w roku nie ma bieżącej wody i przez
50% czasu nie ma też prądu w szpitalu. Służba zdrowia jest totalnie rozbita, wszystkiego brakuje. Kolejny
absurd: rząd zdecydował, że chorzy
na koronawirusa mogą być leczeni
tylko w państwowych szpitalach.
Doprowadziło to do ekstremalnych

sytuacji. W Maracay jeden z pacjentów bardzo ciężko przechodził koronawirusa, więc został podłączony do
respiratora, ale wszystko to działo się
w prywatnym szpitalu. Kiedy władze
się dowiedziały, przysłały gwardię
narodową, która odpięła go od tego
respiratora i przewiozła do szpitala
państwowego, w którym respiratora
nie było. Pacjent zmarł. To jedna z tysięcy takich historii, bezsensownych
śmierci, których można było uniknąć.
Bardzo często ludzie pytają,
jak to jest z koronawirusem
w Wenezueli…
Nie wiadomo, ponieważ od wielu lat
ministerstwo zdrowia nie publikuje
danych epidemiologicznych, a stan
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zdrowia Wenezuelczyków jest pilnie
strzeżoną tajemnicą. Można się domyślać dlaczego – bo ludzie zaczęli
umierać na choroby, na które dawnej
nie umierali. Brakuje lekarstw, więc
ci, którzy mają przewlekłe choroby,
musieli przerwać leczenie. Umierają
chorzy z niewydolnością nerek, po
przeszczepach. Dramatyczne historie. Od dawna ministerstwo nie publikuje też danych na temat malarii
i innych chorób zakaźnych. Dane na
temat COVID-19 publikuje, bo takie
są zalecenia Światowej Organizacji
Zdrowia, ale są one niewiarygodne.
Trudno powiedzieć, czy ministerstwo
wie, jaka jest naprawdę sytuacja, czy
może nikt tego nie wie. Skłaniałbym
się do tej drugiej opcji. Zakaz leczenia
i przeprowadzania testów poza państwowymi szpitalami sprawia, że nikt
nie wie, co się dzieje, bo Wenezuelczycy potrafią się odnaleźć w kryzysowej sytuacji i leczą się prywatnie.
Mój kolega miał podejrzenie koronawirusa i pokazał mi wynik: „zobacz,
jest OK”. Ja patrzę, a badanie jest
na gronkowca złocistego. „Trzeba
sobie jakoś radzić” – odpowiada kolega. Fałszuje się wyniki, statystyki,
dokumentacje medyczne. Oficjalnie zarażonych koronawirusem nie
jest tak wielu i oficjalnie Wenezuela
robi najwięcej testów na 100 tys.
mieszkańców, ale robi je tylko jedno
laboratorium…
Źródeł kryzysu w Wenezueli
moglibyśmy szukać w latach 50-60., ale poprzestańmy na tych
bezpośrednich. Czy można je
wskazać?
Problem Wenezueli to brak kontroli
i korupcja, która osiągnęła tam nieprawdopodobny poziom. W 2014 r.
pani prezes banku centralnego
przyznała, że w roku poprzednim
ukradziono prawdopodobnie ok.
20 mld dolarów. To była ostatnia
oficjalna wypowiedź, która dawała
wyobrażenie o skali korupcji. Jeszcze
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za prezydenta Cháveza wprowadzono system kontroli wymiany walut.
Za wszystko płaciło się boliwarami,
a dostęp do dewiz był utrudniony,
bo wszystkie transfery musiały
przechodzić przez bank centralny.
W związku z tym firmy, które coś
importowały i płaciły dolarami,
musiały składać wniosek do banku centralnego i prosić o dostęp do
nich. Jeśli miały w banku dojścia, to
mogły kupić dolary i to praktyczne
za darmo, bo po oficjalnym kursie
1 dolar to 6 boliwarów. Te dolary
można było natychmiast sprzedać
na czarnym rynku za 6 tys. boliwarów. Zresztą wiele firm zajmowało
się importem tylko dlatego, by mieć
dostęp do dolarów, takie wydmuszki. W którymś momencie w jednym
z portów wybuchł skandal, bo okazało się, że port nie jest już w stanie
więcej przyjmować więcej towarów.
Był pełen kontenerów, w których
znajdowały się rzeczy sprowadzone
przez wenezuelskie firmy, które nie
były zainteresowane ich odbiorem.
Nie chciały zawracać sobie głowy
cłem, dystrybucją, gwardią narodową, która by chciała jakieś łapówki,
bo cel już został osiągnięty. Często
cena towarów była celowo zawyżona. W ten sposób ludzie zarabiali gigantyczne pieniądze w bardzo
krótkim czasie. Potem to się trochę
zmieniło, bo firmy podzieliły między
sobą wpływy.
Wtedy w Wenezueli żyło się
jeszcze w miarę dobrze…
Był czas, kiedy baryłka ropy kosztowała 100-110 dolarów, czyli między
2008 a 2013 rokiem. Żyło się dobrze
dzięki tym wszystkim chorym systemom i przelicznikom. Kiedyś musiałem przylecieć szybko z Wenezueli
do Polski w sprawach rodzinnych
i szybko szukałem biletu. W końcu
znalazłem, bardzo długi lot, przez
całe Stany Zjednoczone, biznes klasą
łączoną z klasą first za… 150 dola-

rów. Cena wynikała z tego, że linie
lotnicze rozliczały się po oficjalnym
kursie. W rzeczywistości ten lot powinien kosztować o wiele więcej.
Miałem po nim taką ilość punktów na
karcie, że mogłem sobie przez całą
Amerykę polecieć za darmo. Przez
jakiś czas Wenezuela żyła w takiej
bańce, wszyscy z tego korzystali.
Kiedy to się skończyło?
Mniej więcej w momencie śmierci
Cháveza, wtedy wiele rzeczy się
skumulowało, zaczęły spadać ceny
benzyny na światowych rynkach.
Prawda jest też taka, że Maduro nie
miał charyzmy swojego poprzednika.
Chávez to był facet, który miał wizję rozwoju kraju, miał pomysły, ale
większość z nich nigdy nie powstała,
bo pieniądze zostały rozkradzione
po drodze. Natomiast Maduro nie
ma posłuchu wojskowych, więc
zaczęła się wolna amerykanka. Nie
wiadomo, kto rządzi w Wenezueli.
Spadek cen ropy spowodował, że
Wenezuela jest od 6 lat w recesji,
a od 5 lat ma największą na świecie
inflację. Trudno powiedzieć, kiedy to
się zatrzyma. Kraj żył głównie z ropy
naftowej. Za złotych lat, czyli między
rokiem 2000 a 2014, kasa Wenezueli oficjalnie została zasilona kwotą
prawie 900 mld dolarów wyłącznie
ze sprzedaży ropy naftowej. Tylko
apetyt był zbyt duży, więc pieniędzy zaczęło brakować. Wenezuela
zaczęła się zadłużać, Rosja, Chiny,
Brazylia bardzo chętnie dawały kredyty, bo w najgorszym wypadku kraj
mógł je spłacać ropą naftową. Potem
zaczęto masowo emitować obligacje
państwowe i obligacje koncernu naftowego PDVSA*, a wpływów było
coraz mniej. W 2013 r. do kasy wpłynęło 85 mld dolarów ze sprzedaży
ropy naftowej, 2 lata później tylko 35
mld, a rok później 25 mld. W 2019 r.
było 6 mld, a w tym roku szacuje się,
że maksymalnie będą to 2 mld. Tymczasem produkcja w kraju została

37

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

>>

sytuację finansową. Jego zarobki
spadły z 2500 do 150 dolarów, ale
i tak zarabiał więcej niż większość
Wenezuelczyków. Wyjechał, bo się
przestraszył. Doszło do wybuchu
w tym terminalu, choć on i jego kolega inżynier mówili, że są wycieki,
nieszczelności, że może dojść do
tragedii. Niestety te apele ginęły.
Do tragedii doszło na zmianie kolegi
i on poszedł do więzienia.
Z czego ludzie żyją, skoro na
rynku nic nie ma, ceny są dla
Wenezuelczyków zabójcze
i brakuje pracy?
Wszystko się załatwia. Załatwiacz
to jest zawód. Idzie się do takiej

zniszczona, bo łatwiej było
importować niż eksportować. Wenezuela, która
była eksporterem stali, która miała bardzo dużo produktów żywnościowych, np. fasoli,
w tej chwili prawie nic nie produkuje.
W sklepach jest fasola z Nikaragui,
mąka z Kolumbii... PDVSA była kurą,
która znosiła złote jaja, ale zaczęła
podupadać. Inżynierowie zaczęli
wyjeżdżać, więc zaczęło brakować
specjalistów. Produkcja ropy zaczęła
dramatycznie spadać, podobnie jak
jej cena. Ostatecznie Wenezuelę dobiło wprowadzenie w zeszłym roku
przez Stany Zjednoczone sankcji gospodarczych. Mój kolega pracował
w terminalu gazowym niedaleko Caracas, ale wyjechał, choć miał dobrą
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osoby i mówi, że potrzebne jest to
czy tamto, ustala łapówki. Załatwiacze bardzo dobrze żyją, bo załatwić
w Wenezueli można wszystko – dowód, dyplom, prawo jazdy, a nawet
dziecko. Jest rynek dzieci dla ludzi,
którzy nie mogą ich mieć, a nie chcą
wchodzić w skomplikowany program
adopcyjny. Idzie się do pani, która
się tym zajmuje, i w ciągu miesiąca
można mieć dziecko z aktem urodzenia. Pewnego razu zatrzymała mnie
policja i przyczepili się, że wciąż mam
polskie prawo jazdy, a jako rezydent
powinienem mieć wenezuelskie. Po

kolejnej takiej sytuacji, poszedłem
do odpowiedniej instytucji, tam tłum
ludzi, brak informacji, w końcu kogoś znalazłem, a on na mnie spojrzał
i mówi: „ale nie chcesz tego załatwiać
legalnie?”. Mówię, że mogę legalnie,
a on mi na to, że nie radzi, bo to skomplikowane. Dał mi adres mailowy na
karteczce. Napisałem i po godzinie
odpowiedź: „jakie pan chce prawo
jazdy?” Mogłem poprosić o uprawnienia na autobusy, ciężarówki. Nie
było żadnego pytania, czy mam kwalifikacje, czy mam jakieś prawo jazdy –
poprosił mnie o zdjęcie, podał numer
konta i sumę. Przelałem pieniądze,
wysłałem zdjęcie i cisza. Po pewnym
czasie jest wiadomość, że moje prawo jazdy jest do odebrania w kiosku
z gazetami w centrum handlowym.
Idę i mówię nieśmiało, a facet na to:
„a, prawo jazdy! Jak się nazywasz?”.
Wyciągnął skrzynkę, w której miał ze
200 praw jazdy. I tak się w Wenezueli
żyje. Jeśli np. ktoś ma dostęp do cukru, to bierze do domu większą ilość
i potem sprzedaje. Ludzie się wymieniają towarami. Barter w Wenezueli
jest bardzo aktywny.
Jak wygląda sytuacja
z paszportami w Wenezueli?
Też się załatwia?
W tej chwili nie wydaje się paszportów, bo brakuje specjalistów, za
to jest cała masa urzędników bez
kwalifikacji i straszna biurokracja.
Przypuszczam, że gdybyśmy zapytali
Maduro, ilu jest ministrów, nie byłby w stanie odpowiedzieć. Ani jakie
są ministerstwa, bo są otwierane
i zamykane. Było np. ministerstwo
szczęścia społecznego. Kompetencje tych ministerstw się rozmywają.
Kiedyś musiałem uzyskać zaświadczenie o niekaralności – 6 miesięcy
to trwało, bo nie było mnie w bazie
danych i nikt nie był w stanie powiedzieć, co zrobić, żebym się w niej
znalazł. Nie wiadomo, za co kto odpowiada. Nie ma plastiku do pasz-
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portów, przez jakiś czas podobnie
było z dowodami. Prezydent Juan
Gerardo Guaidó Márquez, który nie
jest uznawany przez Maduro, wydał
dekret, który przedłużył ważność
paszportów wenezuelskich o 5 lat.
Cześć państw na świecie uznaje Guaidó, więc i przedłużone paszporty,
ale straż graniczna, która zależna jest
od Maduro, tego dekretu nie uznaje,
więc trudno wyjechać.
Zapytam o scenariusze na
przyszłość. Misjonarze mówią,
że gorzej już być nie może,
więc najpierw proszę o wariant
optymistyczny.
Dawno przestałem już prognozować. Pierwszy raz byłem w Wenezueli w 2006 r. i wtedy już wydawało
mi się, że nie jest za dobrze, choć
z perspektywy czasu widzę, że było
fantastycznie. Wtedy już Wenezuelczycy mówili, że gorzej być nie może
i tak z roku na rok mówili, a okazuje
się, że może. Ja niestety nie widzę
optymistycznego wariantu, są tylko
bardziej lub mniej pesymistyczne.
Wielu Wenezuelczyków łudzi się,
że jeśli upadnie Maduro i opozycja
przejmie władzę, to natychmiast
powróci Wenezuela z lat 90. To jest
absolutnie niemożliwe, bo kryzys
jest tak głęboko zakorzeniony, że
wychodzenie z niego zajmie bardzo
dużo czasu. Nawet jeśli Wenezuela
odbuduje swój przemysł naftowy,
to PDVSA nie będzie dawała niezliczonej liczby dolarów. Oczywiście
jakieś wpływy będą, bo Wenezuela
jest szósta na świecie pod względem
złóż ropy naftowej, ale to ciężka
ropa i jeśli ktoś ma do wyboru ropę
z Arabii Saudyjskiej i z Wenezueli, to
wybierze tę z Arabii, bo ją znacznie
łatwiej się przetwarza. Nie da się też
z dnia na dzień opanować hiperinflacji
i korupcji i sprawić, że Wenezuela
będzie krajem bezpiecznym. Wenezuelczycy głęboko siedzą w tym
systemie załatwiania i łapówek. Mam
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nadzieję, że uświadomią sobie, jak
chory był to system, kiedy benzyna była za bezcen. Mój znajomy ma
centrum nurkowe niedaleko Caracas
i potrzebuje paliwa do agregatora
prądotwórczego, by zasilić kompresory. Kiedy byłem w kwietniu zeszłego roku, przyjechała cysterna
1200 litrów paliwa. Kolega notując
coś na kartce powiedział mi wtedy:
„Tomek, to pokazuje, jak bardzo jesteśmy chorym krajem – ta kartka
papieru jest droższa od tego paliwa”.
Inny przykład: jest droga biegnąca
wzdłuż przepięknego wybrzeża nad
morzem. Można by było korzystać
z niej, również turystycznie, ale jest
nieprzejezdna. Gubernator pozwolił
się tam osiedlać wszystkim. Tyle, że
to teren skalisty, nie ma wody, nie
ma kanalizacji. Ale nad drogą biegnie rura, która zaopatruje Caracas
w wodę, więc ludzie zaczęli wiercić
w niej dziury robiąc własne ujęcia
wody. Rura zaczęła przeciekać, woda
lała się na teren i droga się osunęła.
Są tysiące absurdów tego typu, a kraj
ma niesamowity potencjał. Jest też
przepiękny geograficznie, ale też
niestety bardzo niszczony, bo weszły firmy, które dostały koncesje od
państwa na wydobycie złota. Są to
głównie firmy chińskie, a ich nie obchodzi przyroda, mieszkańcy, lokalne przepisy – idą jak buldożer. Cały
region Gran Sabana to pogłębiająca
się katastrofa ekologiczna. Jedyna
nadzieja, że coś się zmieni, to ludzie,
którzy się straszliwie nakradli, a teraz
zaczynają intensywnie w Wenezuelę
inwestować.
Dziękujemy Tomku, bardzo nas ta
rozmowa ubogaciła. I trzymamy
kciuki za Wenezuelę.
Rozmawiał Maurycy Pieńkowski ,
Zdjęcia Anna Pilaszek

* Hugo Chavez został prezydentem w roku 1999
** Petróleos de Venezuela S.A.

”
”

Caritas Polska dociera
z pomocą do rodzin
wenezuelskich
przebywający na granicy
wenezuelsko-kolumbijskiej,
które ani nie mogą zostać,
bo zagraża im pandemia,
ani nie mogą wrócić, bo
są zamknięte granice.
W tej chwili Caritas
wspiera ok. 600 rodzin
finansując paczki
z podstawową żywnością.
Jedna paczka wystarcza
rodzinie na 1-2 tygodnie,
w zależności
od tego, jak jest liczna.
Koszt paczki to 100 zł.

Każdy może wesprzeć zakup paczki
 ysyłając SMS
w
o treści WENEZUELA
pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 okonując wpłaty
D
na stronie:
caritas.pl/wenezuela
 okonując wpłaty na konto
d
70 1020 1013 0000 0102
0002 6526 (tytuł
WENEZUELA)
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Maseczka albo obiad
Ośrodek Miłosierdzia Bożego w Zambii istnieje już 27 lat. Posługują w nim dwie siostry z Polski i jedna z Zambii, a od czasu do
czasu także wolontariusze z Polski. Jednak
tych, którym pomagają, jest dużo więcej.
Skąd siostry biorą siłę, środki na utrzymanie podopiecznych i pomoc potrzebującym
oraz jak radzą sobie z pandemią? Same nie
wiedzą, odpowiadają tylko, że bez modlitwy
byłoby to niemożliwe.

Siostry Misjonarki Świętej Rodziny
prowadzą Dom Bożej Opatrzności
w Chawama w Lusace – stolicy Zambii. Chawama jest jedną z najuboższych i najbardziej przeludnionych
dzielnic, panuje tutaj wysokie bezrobocie, a mieszkańcy cierpią na różne
choroby, w tym AIDS. Siostra Judyta
Bożek jest tu prawie od początku,
a siostra Kajetana Małkowska przybyła do Domu Opatrzności 3 lata
temu. W domu mieszkają 22 osoby
starsze, schorowane, których nikt nie
chce, oraz kilka sierot. Mieszkańcy
otrzymują codziennie trzy posiłki.
Ponadto około 100 dzieci z ubogich
rodzin przychodzi ze szkoły na obiad,
a raz w tygodniu około 35 rodzin
korzysta z posiłku i pobiera suchy
prowiant na cały tydzień. W każdą
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sobotę około 200 dzieci przychodzi
na dodatkowe zajęcia szkolne i w czasie tych zajęć korzysta z obiadu. To
jednak nie wszystkie obowiązki sióstr
z Domu Opatrzności. Siostry prowadzą Adopcję Serca zbierając fundusze
na naukę dla sierot i dzieci z najbiedniejszych rodzin, wspomagają edukację kobiet i budują dom rehabilitacji,
by seniorzy mieszkający z siostrami
mogli korzystać z pomocy na miejscu.

Nie odmawiamy nikomu
Misjonarki nie planują, ilu osobom
pomogą w danym miesiącu. Kto przyjdzie, dostanie żywność lub inną pomoc na miarę możliwości misjonarek.
Dom Opatrzności Bożej jest otwarty
dla wszystkich, każdy może poprosić
o posiłek, a nawet o schronienie.
— Nie traktujemy tego miejsca jak dom
dziecka, ale jak dom. Chłopcy, którzy
teraz mają po 17-18 lat, przyszli z ulicy
i prosili o przyjęcie. Niektórzy uciekli
od rodziny, bo byli źle traktowani, bo

Siostra Kajetana Małkowska
posługująca w Domu
Opatrzności Bożej

wiedzieli, że gdzieś tam są siostry. Bywało też tak, że siostra gdzieś jechała
i zobaczyła małego żebrzącego chłopca.
„Gdzie twoi rodzice?” – pyta siostra.
„Ja mieszkam tutaj, na tej ulicy, pod
schodami przy sklepie” – odpowiada
chłopiec. „Jeżeli chcesz, pokażę ci, gdzie
jest mój dom, gdzie możesz zamieszkać”.
To było takie spontaniczne — tłumaczy
siostra Kajetana.

Zmarnowane pokolenie
W Zambii zmienia się obraz społeczeństwa. Jest ono nadal bardzo
młode, bo około połowę stanowią
osoby przed 25 rokiem życia. Stąd
tak trudny jest dostęp do edukacji
i tak ogromny problem bezdomności
dzieci. Specyficzna wiekowa mapa
społeczeństwa nie bierze się jedynie z wysokiej dzietności. W Zambii
większość to ludzie bardzo ubodzy,
wiele rodzin mieszka w buszu, z dala
od miasta i ośrodków medycznych.
— Dzieci i młodzieży jest mnóstwo,
a osób starszych bardzo mało. Pokolenie 30-, 40-latków też jest nieliczne, bo
wiele osób zmarło na AIDS. W związku
z tym bardzo dużo dzieci nie ma rodziców i opiekują się nimi dziadkowie.
Często babcia lub dziadek proszą nas
o pomoc w edukacji, bo muszą pracować i wyżywić dziecko, a nie ma tam
emerytury czy renty. W Zambii 75%
ludzi nie jest ubezpieczonych, tylko wojsko, pielęgniarki, lekarze na zakończenie
pracy dostają jakieś pieniądze. Starsi

Caritas

>>

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

a mają tylko dwa worki mąki na miesiąc
czy dwa. Jedna maseczka kosztuje 10
kwacha, a worek mąki – 99 kwacha,
to dużo — wyjaśnia siostra Kajetana.

Prawdziwy dom
pracują, dopóki mają siłę, żeby przeżyć.
Jak nie mają siły, to głodują i głoduje
też dziecko — mówi siostra Kajetana.
Takie sytuacje rodzą problem bezdomności, braku edukacji, a także niedożywienia, głodu i chorób, z którymi
państwo nie jest w stanie skutecznie
walczyć. Jedynym ratunkiem dla wielu okazują się misje.
— Kiedyś było dużo osób bezdomnych,
szczególnie dzieci, więc nikt nie zwracał
na nie uwagi, dlatego sieroty są u nas
— mówi siostra Kajetana. — Staramy
się szukać rodziny, ale czasem dziecko
mówi, że nie ma rodziców, a do cioci czy
wujka nie chce wrócić, bo było krzywdzone, ma złe wspomnienia. Często
jest tak, że np. tata zmarł na AIDS albo
zostawił mamę, a mama gdzieś poszła
i zostawiła dziecko u babci, a potem
babcia zmarła. Takie dziecko trafia na
ulicę. Nie ma gdzie iść i szuka pomocy.

się po nie. Jeśli biorą leki regularnie, są
w stanie pracować, żeby się utrzymać.
Ale oprócz AIDS problemem wielu jest
też gruźlica, bo dużo osób jest niedożywionych i nie ma warunków, by dbać
o siebie — tłumaczy siostra Kajetana.
Afrykę przez lata nękało też polio,
a Zambia nie była tu wyjątkiem. Niedawno wprowadzono szczepienia
i choroba właściwie została wyeliminowana, choć nadal sytuacja nie
jest pewna, bo sporo osób się przemieszcza, a nawet przekracza granice.
Czas pandemii mocno skomplikował
sytuację. Wiele osób, które wyjechały
przed pandemią, wróciło do swoich
rodzin po kilku miesiącach.

Nie tylko AIDS…

— Mam znajomego, który mieszka
z żoną i dziećmi w Zambii. Przed pandemią wyjechał do Rwandy, żeby odwiedzić swoich rodziców i teściów. Jak
wyjechał w styczniu, to spotkałam go
dopiero w sierpniu, a i tak musiał dużo
zapłacić, żeby go do Zambii wpuścili
— dodaje siostra.

Na problemy z AIDS i wieloma innymi
chorobami w ostatnim czasie nałożyła się pandemia koronawirusa. Jak się
okazuje, jest to jeden z wielu problemów mieszkańców Zambii, wcale nie
najważniejszy.

Podróże, bezpośredni kontakt, liczne rodziny mieszkające w bardzo
złych warunkach – to wszystko nie
ułatwia walki z pandemią. Ponadto
wprowadzane przez rząd obostrzenia
nie zdają egzaminu z powodu biedy.

— Jest terapia, są darmowe środki, które
wyciszają chorobę, i dużo osób je bierze.
Siostry, które wcześniej przyjeżdżały do
Afryki, widziały ludzi potwornie wyniszczonych przez AIDS, chodzące szkielety.
Teraz ich nie widać. Chorzy biorą leki,
mają wyznaczone terminy i zgłaszają

— Niby wszyscy starają się przestrzegać
zasad, ale nie stać ich na zakup środków
ochrony. Nie mają za co kupić worka
szimy, czyli mąki kukurydzianej, żeby
zrobić coś do jedzenia, a co dopiero
maseczek dla całej rodziny. Szczególnie jeśli jest ich w domu dziesięcioro,
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Widząc tak ogromną skalę biedy i innych problemów, misjonarki z Domu
Opatrzności Bożej nie mają czasu dla
siebie. Swoje życie zupełnie poświęcają
podopiecznym i wszystkim tym, którzy
przychodzą po pomoc. W Chawama
jest mnóstwo dzieci, którym trzeba
pomóc, osób starszych, którymi nie
ma kto się zająć, bezrobotnych i kobiet
pracujących w nieludzkich warunkach
– np. w kamieniołomach. Tu nikt nie
wybiera pracy, dobrze, jeśli ją ma, dlatego siostry pomagają też dziewczętom
w nauce, by w przyszłości umiały gotować albo szyć i w ten sposób utrzymać
rodzinę. A jeśli siostry biorą kogoś pod
swoje skrzydła, to z miłością.
— Do nas dzieci przeważnie przychodzą
same, u nas od małego wzrastają i są traktowane jak nasze własne dzieci. Ośrodek nie jest domem dziecka, gdzie mamy
sztywne zasady. Raczej rodzą się tu więzi,
jak w rodzinie. Ja jestem od niektórych
wychowanków niewiele starsza, ale oni
traktują mnie z szacunkiem. Siostra jest
jak matka. Niektórzy chłopcy już mają po
dwadzieścia kilka lat, już założyli własne
rodziny, ale kiedy nas odwiedzają, mówią
„mamo”. Dziękują za wychowanie, za to,
że mogli skończyć szkołę, zdobyć zawód
— cieszy się siostra Kajetana.
Tekst Justyna Składowska
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Każdy, kto chce wesprzeć działania
Caritas w Afryce, może przekazać
darowiznę:
 ank Millennium S.A.
B
PL 77 1160 2202 0000
0000 3436 4384
z dopiskiem AFRYKA
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Uratowana nadzieja
Pierwsze słowo Serafiny skierowane
do mnie to nie było rwandyjskie
pozdrowienie „muraho” czy „amakuru”,
tylko polskie, swojskie „siadaj”. Rozbawiło
to wszystkich, nie wyłączając mnie, ale
było to swego rodzaju wyróżnienie.
Mogłem usiąść obok bohaterki niezwykłej
historii o dokonywaniu niemożliwego
i miłosierdziu, które nie zna granic.

Serafina Uwiduhaye,
10-letnia Rwandyjka,
przyleciała do Polski
13 marca tego roku,
tuż przed ogłoszonym lockdownem
i zamknięciem granic.
Przyleciała na zaplanowaną operację,
którą mieli przeprowadzić wybitni polscy ortopedzi z kliniki
w Otwocku. Było to
kolejne z licznych niezwykłych wydarzeń
związanych z historią
dziewczynki.

Cud solidarności
5 lat temu Serafina zachorowała
na zapalenie kości piszczelowej.
Niepowodzenie leczenia zachowawczego wymusiło operację polegającą na wycięciu jednej trzeciej
środkowej części kości piszczelo-
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wej. Brak kontynuacji leczenia wraz
z brakiem możliwości technicznych
wykonania zabiegu ratującego
nogę w Rwandzie doprowadziły
do znacznego upośledzenia chodu
wraz z zaburzeniem wzrostu kończyny. Serafina zakwalifikowana
została w czerwcu 2019 roku do
leczenia operacyjnego w Rwandzie,
polegającego na amputacji części
podkolanowej nogi. kiedy siostry
ze Zgromadzenia od Aniołów usłyszały o przypadku Serafiny, postanowiły działać. Spotkały się z jej
rodzicami i szybko włączyły małą
pacjentkę do programu Adopcji Medycznej*. Polscy lekarze z Fundacji
Afriquia, którzy wspierają swoją pomocą szpitale w Rwandzie, zainteresowali się przypadkiem Serafiny
i podjęli się wyleczenia jej w Polsce.
Zorganizowali zbiórkę pieniędzy na
przeprowadzenie operacji, na którą
hojnie odpowiedzieli Polacy. Serafinie szczęśliwie przeszczepiono
brakującą część kości, ratując jej
nogę przed amputacją.

Cud porozumienia
Następne miesiące Serafina spędziła w domu sióstr w Konstancinie-Jeziornej, gdzie miała prowadzoną
rehabilitację. Szybko wracała do
zdrowia i zaczynała samodzielnie
chodzić, próbując z czasem odrzucać
kule. W momentach, kiedy mogła
sama utrzymać się na nogach, można
było widzieć niesamowite szczęście
na jej twarzy i wdzięczność Panu
Bogu. Wyrażała te uczucia każdego
dnia śpiewając i tańcząc na tyle, na
ile mogła. Widać było, że muzyka
i ruch to jej żywioł, dlatego z łatwością zarażała wszystkich tą radością.
Język nie stanowił problemu, Serafina nauczyła się podstawowych
polskich zwrotów, czym nas zaskakiwała, oraz pokazywała, jak niewiele
trzeba, by wchodzić z innymi w żywą
relację. Umiała znaleźć też nić porozumienia ze starszymi i chorymi, co
siostry tłumaczą prostotą i dobrocią
– atrybutami, przez które przemawia
sam Bóg.
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natchnieniem, żeby modlić
się jeszcze więcej i mieć
w sercu miłość. Moim pragnieniem jest, aby marzenia, jakie ma w sercu moja
córka Serafina, spełniły się.
O to się modlę i w tym ją
będę wspierał” – dziękował
Jean.

Cud modlitwy
Serafina nie była sama. Z Rwandy
przyleciał z nią jej ojciec Jean de Dieu
Iyamuremye. To, co zwracało szczególną uwagę w jego zachowaniu, to
pokora, dziękował za każdy drobny
gest. Widać było, że jest przejęty,
ale też szczęśliwy. Jako ojciec córki,
która odzyskała zdrowie i w końcu
może się sama poruszać. I to jak żwawo! Czasem ciężko było ją dogonić,
kiedy się ją spuściło na dłużej z oczu!
Pomimo pierwszych miesięcy kwarantanny gościom z Rwandy udało
się zobaczyć Polskę. Serafina chciała
zaliczyć pełne okrążenie na stadionie śląskim, spotkała się z dziećmi
przygotowującymi się do pierwszej
komunii w Białymstoku, mogła też
szerzej poznać Warszawę. „Wielkie
wrażenie zrobiły na mnie pielgrzymki
do Niepokalanowa, Częstochowy,
Krakowa i Łagiewnik. Było za co
dziękować, bo moja córka uniknęła amputacji nogi. Bogu i ludziom,
którzy pomogli, niech będą dzięki.
Cieszę się z powrotu do Rwandy,
ze spotkania z żoną i dziećmi oraz
całą rodziną. Nie ukrywam, że kaplica sióstr w Konstancinie była dla
mnie miejscem, w którym mogłem
powierzyć Bogu przez ręce Matki
Bożej Miłosierdzia wszystkie moje
troski. Modlitwa sióstr była dla mnie

Opiekun
Serafinie i jej ojcu towarzyszył również opiekun medyczny Modeste
Habiyaremye. Jego historia jest równie niezwykła, jak historia Serafiny.
Od ósmego roku życia, jako sierota, był objęty programem Adopcja
Serca – zainicjowanym przez Ruch
Solidarności z Ubogimi Trzeciego
Świata „Maitri” i realizowanym we
współpracy z polskimi misjonarka-

mi ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Po wojnie domowej w latach
90. ubiegłego wieku w kraju było
bardzo ciężko. W siostrach Modeste
znalazł wsparcie. Polskie misjonarki
zapewniły mu opiekę i wyżywienie.
Dzięki nim rozpoczął naukę w szkole
podstawowej i średniej oraz otrzymał stypendium szkolne. Wsparcie
sióstr pozwoliło mu również zdobyć
wykształcenie laboranta medycznego i skorzystać z wielu szkoleń w zakresie rehabilitacji. Dzisiaj pracuje
w tym samym programie, którym
został objęty jako dziecko, i towarzyszy niepełnosprawnym dzieciom
w ich codzienności. Medyczna Adopcja serca obejmuje obecnie 60 dzieci.
Niektóre są niepełnosprawne ruchowo, inne umysłowo. Wiele z nich
cierpi na epilepsję. Każdego miesiąca
opiekunowie z „Maitri” odwiedzają je
w szpitalach i dostarczają lekarstwa,

Serafina w Konstancinie-Jeziornej
z opiekującą się nią siostrą
Katarzyną Mazur (pierwsza z lewej)
i tatą (pierwszy z prawej)
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które minimalizują skutki napadów epileptycznych. Dzieciom niepełnosprawnym
ruchowo organizują sprzęt
ortopedyczny i zaprowadzają
je do szkół. Często karmią też
ich rodziny.
Serafina również potrzebowała opiekuna – profesjonalnego
i troskliwego, który umiałby
zapewnić wszystko, co potrzebne. Kiedy Modeste przyjechał z Serafiną do Polski i znalazł
się na przymusowej kwarantannie,
również nie ustawał w pracy na rzecz
dzieci, którymi się opiekuje w Rwandzie. Ta praca wypełnia jego życie.
„Pomaga mi wzrastać w wierze. Kiedy pomagam dzieciom w potrzebie,
to buduje mnie. Daje mi radość, kiedy
widzę, że zmieniamy życie tych rodzin na lepsze. W moim kraju wiele
dzieci nie otrzymuje potrzebnego
leczenia z powodu ubóstwa. Dzięki
wsparciu z Polski części z nich udaje się zapewnić opiekę zdrowotną
i naukę w szkole, co daje mi wielką
radość, to wiele dla mnie znaczy.
W imieniu rodzin, dzieci i misjonarek
chciałbym podziękować Polakom,
którzy wspierają dzieci z Afryki. Każde dziecko chciałoby osobiście okazać wdzięczność swojemu polskiemu opiekunowi. To oczywiście nie
jest możliwe, dlatego w ich imieniu
chciałbym bardzo podziękować, bo
dzięki wam mogą mieć dobre życie.
Dziękujemy za wasze dobre serca,
zawsze będziecie w naszej codziennej modlitwie” – zapewnia Modeste.

>>

finy – Uwiduhaye – także jest dość
niezwykłe, bo w języku kinyarwanda znaczy ,,to, co Bóg daje”. Nie ma
wątpliwości, że w ciągu swojego
krótkiego życia Serafina przeżyła
wiele – doświadczyła bólu i cierpienia, ale poznała również, czym jest
Boża opatrzność i ludzka solidarność!
Historia, która związała ją z Polską,
szybko może przynieść owoce. Pozwalają nam w to wierzyć słowa Serafiny, którymi żegnała się z naszą
ojczyzną: „Pragnę jeszcze raz móc
przyjechać do Polski, a szczególnie
do Częstochowy, by Matce Bożej
podziękować i zostawić swoje kule.
W cichej modlitwie prosiłam o to
Matkę Bożą. Moim marzeniem jest
być zdrową i zostać siostrą zakonną,
ale również lekarzem, aby skutecznie pomagać innym. Wiem, że moja
przyszłość zależy od dobrej nauki,
więc muszę się dobrze uczyć, by
osiągnąć cel. Chciałabym być siostrą
pomagającą innym ludziom”.
Tekst i zdjęcia Maurycy Pieńkowski

Jeśli ktoś chce wspomóc dalszą edukację Serafiny, by mogła realizować
swoje marzenia i pragnienie pomagania innym, to
 oże dokonać wpłaty
m
na konto misyjne
Zgromadzenia Sióstr od
Aniołów 70 8002 0004
0209 2858 2002 0001
z tytułem SERAPHINE
Można również wesprzeć liczne dzieła Sióstr ze Zgromadzenia od Aniołów za pośrednictwem Caritas Polska
 ysyłając SMS o treści
w
AFRYKA pod numer
72052 (2,46 zł z VAT)
lub dokonując przelewu
na konto 77 1160 2202
0000 0000 3436 4384
z tytułem AFRYKA
*Adopcja Medyczna to część programu Adopcja
Serca realizowanego przez ruch „Maitri”. Ma na
celu zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym
edukacji i poprawę ich warunków bytowych.

Siostra Agnieszka Czajkowska i Modeste
w czasie wizytacji chorych dzieci z programu Adopcji Medycznej

To, co Bóg daje
Imię Serafiny pochodzi od nazwy
chóru anielskiego znajdującego się
najbliżej Boga. Trudno nie doszukiwać się znaku w tym, że dziewczynka akurat znalazła się pod opieką
Sióstr od Aniołów. Nazwisko Sera-
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Pomoc dla ofiar
konfliktu
W odpowiedzi na apel
Caritas Internationalis,
dotyczący pomocy
poszkodowanym
w konflikcie Armenii
i Azerbejdżanu o sporne
terytoria Górskiego
Karabachu, Caritas Polska
przekazała na ten cel
10 tys. euro i uruchomiła
zbiórkę dla rodzin
poszkodowanych
w wyniku walk.
Wsparcie trafia do ofiar konfliktu
w Górskim Karabachu – uchodźców,
którzy znaleźli schronienie na terytorium Armenii. Zima może być dla nich
czasem pogłębiającej się katastrofy
humanitarnej. Caritas Armenia prowadzi trzy ośrodki (Goris, Erywań
i Artaszat), zapewniając uchodźcom
mieszkania, żywność i opiekę medyczną. Konieczna jest jednak pomoc
finansowa, by te ośrodki utrzymać.
Caritas Polska przekazała fundusze
bezpośrednio do Caritas Armenia,
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którą kieruje ormiański arcybiskup Rafael Minassian. Zapewnienie schronienia, żywności
i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb uchodźców generuje duże koszty.
Ormiańska Caritas organizuje
pomoc dla 1200 gospodarstw
domowych (około 4800 osób)
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Wszystkie
te rodziny zostały wysiedlone z Górskiego Karabachu.
W niektórych miastach tego
regionu większość mieszkań
jest zniszczona i opuszczona.
— Ludzie chcą wracać. Domów
– ze względu na przejście ziem
na stronę azerską – już nie mają.
Obawiają się też o swoje życie i zdrowie
— mówi ks. Rafał Krawczyk, znający
tamtejszą sytuację. Władze Armenii
przyjmują zgłoszenia z prośbą o zakwaterowanie, ale nie zapewniają
utrzymania. Spada to na organizacje
pozapaństwowe, parafie, zgromadzenia zakonne i centra edukacyjne. — Podczas ataków i bombardowań ludzie uciekali z domów w tym,
co mieli na sobie. Często bez butów.
Kościół ormiańskokatolicki we współ-

Azerbejdżan

Armenia
Górski
Karabach

Azerbejdżan

pracy z Caritas Armenia organizuje
miejsca pobytu, wyżywienie, pomoc medyczną i inną niezbędną do
przeżycia najbliższych miesięcy bez
domu i pracy dla 80 tys. uchodźców
z różnych miejsc Górskiego Karabachu — dodaje ks. Krawczyk. Obecnie kluczowym zadaniem jest zapewnienie przetrwania uchodźcom 4
miesięcy zimy, stąd potrzebny będzie
opał oraz ciepłe ubrania i koce.
Zdjęcia Caritas Armenia

Każdy może pomóc
 okonując wpłaty na
d
nr konta Caritas Polska:
19 1160 2202 0000
0003 5899 2030
z dopiskiem ARMENIA
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Obozy
uciekających przed ISIS
Są regiony na świecie, w których pandemia nie jest największym
zmartwieniem. Obozy w irackim Kurdystanie pełne są ludzi
uciekających przed bestialstwem Państwa Islamskiego. Dzięki
współpracy Caritas Polska z fundacją Orla Straż i projektowi „Mleko
dla Kurdystanu” dzieci i młode matki otrzymują mleko w proszku,
które często jest dla nich jedynym ratunkiem przed głodem i śmiercią.

Iracki Kurdystan
jest jednym z wielu
regionów na świecie posiadających
autonomię, ale też
jednym z nielicznych, które cieszą
się sporą akceptacją
innych państw. Nie
wykazuje też większych aspiracji separatystycznych,
stawiając na partnerstwo w relacjach
z rządem centralnym w Bagdadzie.
W ostatnich latach zrobiło się głośno o Kurdystanie za sprawą walki
z samozwańczym Państwem Islamskim oraz faktem przyjęcia ogromnej
liczby uchodźców i przesiedleńców,
którzy uciekli przed terrorystami.
Plan utworzenia autonomii kurdyjskiej
na terenie Iraku powstał w 1970 roku.
Do 1991 roku pozostawał on jednak
jedynie na papierze. I wojna w Zatoce Perskiej oraz interwencja Stanów
Zjednoczonych pozwoliły wojskom
kurdyjskim na zajęcie terenów na
północnym wschodzie kraju. Ustanowiono nowe władze oraz ogłoszono
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powstanie niezależnego państwa (bez
ogłoszenia niepodległości).

Mały region i wielu
uchodźców
Obecnie Kurdystan obejmuje w całości 3 z 18 prowincji, na które podzielony jest Irak, oraz kolejne 3 częściowo. Posiada własny parlament, prezydenta, rząd oraz siły zbrojne. Liczba ludności wynosi około 6 milionów.
Oprócz Kurdów region zamieszkują
także Asyryjczycy, Jezydzi, Turkmeni
iraccy oraz inne, mniej liczne grupy
narodowościowe i etniczne. Do tego
zróżnicowanego społeczeństwa dołączyło w ostatnich latach około 2
milionów uchodźców i przesiedleńców, głównie z sąsiednich regionów
Iraku oraz z Syrii. Był to efekt zbrodniczej działalności tzw. Państwa Islamskiego (ISIS), które od 2011 roku
zaangażowane było w wojnę w Syrii,
a dwa lata później dokonało ekspansji
terytorialnej, zajmując ogromne tereny północnego i zachodniego Iraku.

Kurdystan stanął przed największym
w swojej historii wyzwaniem. Musiał
bronić się przed najazdem ISIS oraz
zapewnić schronienie uciekinierom,
którzy często przybywali tylko z tym,
co zdołali unieść. Mało który kraj
byłby w stanie udźwignąć taki ciężar.
To tak, jakby do Polski w jednym momencie przybyło 14 milionów ludzi
szukających schronienia przed wojną.

Między młotem
a kowadłem
Wywołało to ogromny kryzys
humanitarny oraz ekonomiczny.
Wstrzymano inwestycje, które do
dziś nie zostały wznowione. W wielu dużych miastach w Regionie Kurdystanu stoją niszczejące szkielety
niedokończonych budynków. Równiny leżące przy głównych drogach
pomiędzy nimi zamieniły się w pola
namiotów, tworzących obozy dla
uchodźców i przesiedleńców. W zamyśle miały to być miejsca tymczasowego schronienia, jednak po
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Projekt „Mleko
dla Kurdystanu”
ponad 6 latach od ucieczki przed
ISIS tysiące rodzin nadal w nich
przebywa. Powodów jest wiele.
Jedni nie mają do czego wracać.
Ich rodzinne miejscowości zostały obrócone w ruinę. Dotyczy to
głównie Jezydów, czyli mniejszości
etnicznej, która pochodzi z regionu Sindżar, leżącego przy granicy
z Turcją oraz Syrią. W sierpniu 2014
roku ISIS dokonało na nich ludobójstwa. Szacuje się, że zginęło od 5 do
10 tysięcy ludzi. Kolejnych kilka do
kilkunastu tysięcy kobiet i dzieci zostało porwanych. Kobiety i dziewczynki wykorzystywane były jako
niewolnice seksualne. Chłopcy, po
długotrwałej i często bardzo brutalnej indoktrynacji, byli szkoleni
do dokonywania zamachów samobójczych. Dokładne dane odnośnie
liczby ofiar wśród Jezydów nie są
jeszcze znane, ponieważ część porwanych kobiet i dzieci nadal przebywa w niewoli.
Sporą grupę mieszkańców obozów
stanowią samotne matki z dziećmi,
których mężowie zostali zamordo-
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wani przez ISIS lub są uznani za zaginionych. W praktyce jest to równoznaczne, ponieważ terroryści nie
oszczędzali mężczyzn, a ciała grzebali w nieoznaczonych, masowych
grobach. Te odnajdywane są co jakiś
czas w pobliżu miasteczek i wiosek,
które były pod okupacją terrorystów.
Kobiety z dziećmi najczęściej nie
chcą wracać do miejscowości, które
opuściły w 2013 i 2014 roku. Boją się
powrotu ISIS. Wiedzą też, że tam nie
otrzymają żadnej pomocy. Mogą na
nią liczyć w obozach dla przesiedleńców. Wiele rodzin mieszka też w tzw.
dzikich obozowiskach. Są to nieformalne koczowiska umiejscowione na
obrzeżach dużych miast, wiosek lub
oficjalnych obozów. Zamieszkują je
ludzie, którzy z różnych przyczyn nie
znaleźli schronienia w regularnych
obozach dla przesiedleńców. Tam
sytuacja jest często dramatyczna.
Ludzie mieszkają w fatalnych warunkach, bez dostępu do bieżącej
wody, toalet czy elektryczności.
Zdani są wyłącznie na siebie. Czasem pomagają też sąsiedzi, lokalne władze i miejscowe fundacje

W 2016 r. Caritas Polska
włączyła się w pomoc
dzieciom i ich matkom
mieszkającym w obozach dla
uchodźców i przesiedleńców
w irackim Kurdystanie.
Zebrane w ramach projektu
„Mleko dla Kurdystanu”
środki pozwoliły na zakup
mleka w proszku dla dzieci
i ich matek, które straciły
pokarm w wyniku stresu,
ucieczki i złego odżywiania.
W tym roku, w ramach
projektu, rozpoczął się drugi
etap pomocy.

Zniszczony szpital w Mosulu
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Orla Straż
Polska fundacja charytatywna
założona w 2016 roku przez kmdr.
ppor. rez. Bartosza Rutkowskiego,
która pomaga ofiarom terroryzmu
na Bliskim Wschodzie. Obszarem
działania fundacji jest Irak oraz
iracki Kurdystan, a także Egipt.
Celem fundacji jest pomoc doraźna
i rozwojowa przesiedleńcom,
osobom uwolnionym z niewoli
ISIS oraz wspieranie rodzin
powracających do wyzwolonych
miejscowości.
Koszt dziennego wyżywienia
1 dziecka to 5 zł. Możesz wesprzeć
akcję pomocy dzieciom:
 ysyłając SMS o treści
w
MLEKO pod nr 72052
(koszt 2,46 zł z VAT)

 oprzez wpłaty na konto
p
Caritas Polska PL 70 1020
1013 0000 0102 0002
6526 z dopiskiem MLEKO

charytatywne, które
wiedzą ich o istnieniu.
Zewnętrzna pomoc
najczęściej w ogóle
do nich nie dociera.
Trudno doszukać się
ich lokalizacji oraz danych na temat liczby
mieszkańców.

Pandemia
nie wybiera
Sytuację przesiedleńców i uchodźców mocno skomplikował też stan
pandemii, który nie ominął Iraku
oraz irackiego Kurdystanu. Obostrzenia dały się we znaki ludziom
mieszkającym w obozach, zarówno
tych oficjalnych, jak i nieformal-
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nych. Z roku na rok pomoc humanitarna w regionie topnieje. Wiele
programów zostało zakończonych,
a w ich miejsce nie pojawiają się
nowe. Od marca bieżącego roku
wsparcie dla potrzebujących zostało nagle zastopowane. Z regionu
czasowo lub całkowicie wycofało
się wiele organizacji pomocowych.
Nastąpił kryzys porównywalny
z tym z lat 2014-2017. Przesiedleńcy często imali się prac dorywczych, które były ich jedynym
źródłem dochodu. Teraz jest o to
znacznie trudniej. Obostrzenia
w funkcjonowaniu handlu zahamowały popyt na pracowników sezonowych. To jednak nie koniec problemów. Długotrwałe zawirowania
wewnętrzne mogą doprowadzić do
przebudzenia Państwa Islamskiego,
które nadal działa i daje o sobie
znać w centralnej i północnej części
Iraku. Uśpione komórki ISIS czekają

Obóz Jezydów Sar Dashty w górach Sindżar

na dogodny moment do ataku. Ich
sposób działania uległ w ostatnich
dwóch latach znacznej zmianie.
W miejsce otwartej walki zaczęli
stosować metody partyzanckie.
Dochodzi do porwań dla okupu,
podpaleń oraz punktowych ataków
na posterunki wojska, policji oraz
kluczową infrastrukturę.

Tam, gdzie są
największe potrzeby
Pomoc ofiarom terroryzmu nadal jest
bardzo potrzebna. Choć ogólnoświatowe media przestały interesować
się ich losem, to problem nie zniknął. W trudnej sytuacji ekonomicznej wciąż znajdują się tysiące ludzi.
Zarówno mieszkańcy obozów, jak
i rodziny, które wróciły już do swoich
domów, potrzebują zewnętrznego
wsparcia w różnej formie. Dla tych
ostatnich ważna jest pomoc rozwojowa, czyli odtwarzanie miejsc pracy, odbudowa zniszczonych domów
oraz lokalnej infrastruktury. Rodziny,
które mieszkają w obozach, najczęściej potrzebują pomocy doraźnej,
ponieważ w ich sytuacji ciężko mówić o możliwości podjęcia pracy. Nie
wynika to z braku chęci, ale jej ograniczonej dostępności. Kryzys wojenny oraz ten związany
z pandemią koronawirusa spowodował
duży wzrost bezrobocia. Praca dorywcza
czy sezonowa to dla
wielu szczyt marzeń.
Nielicznym udaje się
ją znaleźć. Wsparcie
w przeżyciu kolejnego dnia to niejednokrotnie najważniejsze
zadanie organizacji
humanitarnych.

Mleko dla
najmłodszych
Od kilku lat działam w Fundacji
Orla Straż. Zajmujemy się pomocą
ofiarom ISIS głównie w Iraku oraz
irackim Kurdystanie. Dzięki współpracy z Caritas Polska już dwukrotnie udało nam się dostarczyć mleko
w proszku dla dzieci, mieszkających
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właśnie w takich dzikich obozach.
Projekt sfinansowany przez Caritas
objął dzieci z rodzin będących w najcięższej sytuacji ekonomicznej. Za
każdym razem wsparcie otrzymało
ponad 300 dzieci. Na jedno dziecko przypadało 12 opakowań mleka
w proszku po 400 gram, co powinno wystarczyć na około 3 miesiące.

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

Kontynuacja projektu sprawia, że
jest to realne wsparcie, które przekłada się na poprawę ich zdrowia
i jakości życia. Obecnie rozpoczynamy kolejną edycję projektu. To
szczególnie ważne w czasie zimy,
która na północy Iraku potrafi być
bardzo mroźna. W ostatnich latach
zdarzały się zamiecie śnieżne, a tem-

W drodze do samodzielności
„Mleko dla Kurdystanu” to nie jedyne
działanie pomocowe w irackim Kurdystanie. Caritas Polska w 2020 roku
prowadzi również projekt „Wspieranie warunków życia osób potrzebujących, wewnętrznie przesiedlonych
i społeczności przyjmującej poprzez
działania w zakresie wsparcia tworzenia nowych źródeł utrzymania
w Regionie Kurdystanu/Irak”. Ma on
za zadanie wsparcie starań o godne
warunki życia dla osób potrzebujących, wewnętrznie przesiedlonych
i miejscowej ludności przyjmującej
poprzez działania w zakresie tworzenia nowych źródeł utrzymania
w irackim Kurdystanie.

robkową. Polega ono na udzielaniu
beneficjentom dotacji finansowych,
które pomagają im rozpocząć mały
projekt i pracę, której wykonywania
się uczą. Realizacja obowiązków beneficjenta jest monitorowana przez
okres maksymalnie dziewięciu miesięcy (okres trwania projektu), aby
zapewnić powodzenie przedsięwzięcia. Kwota dotacji waha się od 500
do 1500 USD na osobę, w zależności
od wartości i wielkości ich projektów,
co oznacza również, że liczba benefi-

peratura spadała poniżej zera. Dla
osób mieszkających w namiotach
lub kontenerach taka pogoda jest
szczególnie uciążliwa. Dzieci potrzebują wartościowego pożywienia, aby
przetrwać ten trudny okres.
Tekst Dawid Czyż z fundacji Orla Straż
Zdjęcia fundacja Orla Straż

cjentów może zostać zwiększona lub
zmniejszona w zależności od całkowitej kwoty wypłaconej.
Projekt w 75% jest skierowany do
IDP (uchodźców wewnętrznych),
a w 25% do społeczności przyjmującej. Ma doprowadzić do stworzenia
43 małych działalności biznesowych
generujących zyski dla beneficjentów
i jest realizowany wspólnie z Caritas
Irak na północy irackiego Kurdystanu, w dystrykcie Zakho, przy samej
granicy z Turcją.
Zdjęcie Caritas Iraq/Zakho Center

Projekt stanowi alternatywę dla
wsparcia udzielanego w nagłych wypadkach, takiego jak dystrybucja gotówki lub artykułów rzeczowych, aby
pomóc beneficjentom w osiągnięciu
samodzielności w zarabianiu na życie, zwłaszcza po długim okresie wysiedlenia, przekraczającym pięć lat.
Proponowane działanie w ramach
tego projektu (małe granty lub mały
projekt) jest skierowane do osób,
które mają doświadczenie i umiejętności w niektórych dziedzinach
pracy, ale nie mają możliwości finansowych, by wznowić działalność za-
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Rejestracja osób
przystępujących do programu
wspierającego tworzenie
nowych źródeł utrzymania
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Wsparcie dla powodzian
W czerwcu tego roku, gdy część
krajów europejskich miała do
czynienia z przeciągającą się suszą,
zachodnią i środkową Serbię
nawiedziła powódź. Woda zalała
ponad 500 gospodarstw. W pomoc
włączyła się m.in. Caritas Polska.
Mając doświadczenie w organizowaniu interwencyjnej pomocy dla
gospodarstw, które ucierpiały w trakcie powodzi w naszym kraju, Caritas
Polska zdecydowała się wesprzeć
również powodzian w Serbii. Dzięki
środkom przekazanym przez darczyńców Caritas Polska i CRS (Catholic
Relief Services) Caritas Serbia uruchomiła działania pomocowe na
terenach dotkniętych powodzią, tj.
w gminach Arilje, Osecina, Kosjeric
i Ivanjica. W pierwszej kolejności po-

moc trafiła do najbardziej poszkodowanych w wyniku powodzi rodzin,
a także do samotnych matek, ojców,
rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych.
W ostatnich miesiącach Caritas Serbia przekazała karty płatnicze 141
gospodarstwom domowym. Dodatkowo 15 rodzin z Arilje wyposażono
w osuszacze. Zostały one przekazane
Caritas Serbia przez Caritas Niemcy,
a CRS pokryło koszty ich transportu.
Dzięki wsparciu Caritas Polska 13
października, w Międzynarodowy
Dzień Ograniczania Skutków Katastrof, Caritas Serbia udzieliła dodatkowego wsparcia powodzianom
z gmin Arilje i Osecina. W ciągu kilku
dni rozdystrybuowano bony pozwalające na zakup urządzeń technicznych
i sprzętu AGD dla 43 rodzin.
Chociaż od ulewnych deszczy i wylewów rzeki minęło kilka miesięcy,
wiele budynków mieszkalnych wciąż
ma widoczne ślady zniszczeń. Ich
mieszkańcy nie mogą sobie pozwolić
na naprawę szkód i powrót do normalności.
— Mieszkam w jednym domu z moją
mamą i dwojgiem dzieci. Mama jest
niepełnosprawna, dlatego muszę się nią
opiekować i w związku z tym nie mogę
pracować na cały etat. Mieszkamy ok.
200-300 metrów od rzeki Morawy. Kiedy poziom wody zaczął się podnosić,
w ciągu pół godziny rzeka zabrała nam
wszystko. W krótkiej chwili jej poziom
wzrósł o 1,5 m i jedyne, co udało nam
się uratować, to trochę ubrań — mówi

50

Caritas

>>

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

Część domów znajdujących się blisko rzeki Morawy jest
tak poważnie uszkodzona, że nie nadaje się nawet do remontu

Sladjana Jovanović z Arilje. — Naprawa domu rodzinnego jest niemożliwa,
ponieważ jest on stary, a szkody są
nieodwracalne. Jedynym rozwiązaniem
jest budowa obiektu z prefabrykatów,
dlatego lokalni biznesmeni i urząd gminy Arilje postanowili pomóc naszej rodzinie i mam nadzieję, że pod koniec
tego albo na początku następnego roku
będziemy mogli zamieszkać w nowym
miejscu. Budynek po wybudowaniu
będzie jednak pusty i to do nas należy
wyposażenie go w meble, sprzęty i inne
rzeczy potrzebne do normalnego życia.
Dlatego jesteśmy wdzięczni Caritas za
wsparcie — dodaje Sladjana.
Nikola nie chce być fotografowany
i prosi, aby jego zdjęcia nie były nigdzie publikowane. Jak sam mówi,
wstydzi się swojej biedy i sytuacji,
w jakiej się znalazł. Jest bezrobotny,
a mały drewniany dom, w którym
mieszkał, został całkowicie zniszczony w wyniku powodzi. Meble,
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urządzenia elektryczne, ubrania,
a nawet album ze zdjęciami zostały
zabrane przez rzekę. Od lipca Nikola nocuje w starym domu, ale śpi na
styropianie, bo nie ma łóżka. Śmiejąc się mówi, że jedyną pozytywną rzeczą w spaniu przez ostatnie
miesiące w takich warunkach, jest
to, że przestało go już boleć biodro.
W najbliższych dniach powinien
rozpocząć odbudowę swojego
domu i ma nadzieję, że w trakcie
prac nie zaskoczy go zima.*
Uczestniczące w dystrybucji lokalne zespoły Caritas dziękują
za otrzymane fundusze i za to, że
w tych trudnych chwilach Caritas
nie zapomniała o poszkodowanych
rodzinach. Sam gest pomocy w tak
niepewnych czasach, jak dziś, znaczy
więcej niż pomoc materialna, bo pozwala wierzyć w ludzką solidarność.
Również przewodniczący gminy Arilje, Predrag Maslar, podziękował Ca-

ritas za pomoc i okazane wsparcie,
mając nadzieję na dalszą współpracę,
ale w lepszych i bardziej pomyślnych
dla wszystkich czasach.
Tekst Dušan Perić z Caritas Serbia
Tłumaczenie Anna Pilaszek
Zdjęcia Dušan Perić i Jelena Vašić

* Rozmowę przeprowadzono we wrześniu 2020 r.
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BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Plan na spokojne życie
Przyjechali do Polski
marząc o normalnym,
spokojnym życiu. Batir
w Taszkiencie bronił praw
człowieka, dziś mieszka
w Polsce i pomaga osobom
takim, jak on. Oleksandra
boi się marzyć, ale
chciałaby rozwijać swoje
umiejętności cukiernicze
i wrócić kiedyś do ojczyzny.
Dwie Nataliie z Ukrainy
łączy nie tylko ojczyzna
i to samo imię, ale też
plany zawodowe związane
ze służbą zdrowia. Dzięki
pomocy państwa, Caritas
i ludzkiej życzliwości
każda z tych osób będzie
mogła kiedyś oddać innym
ofiarowane dobro.

Choć pandemia odwiodła wiele
osób od zmiany miejsca zamieszkania i wyjazdów za granicę, liczba
cudzoziemców, którzy osiedlają się
w naszym kraju, rośnie. Wśród nich
są młodzi, którzy dopiero zaczynają
dorosłe życie, ale większość to rodziny chcące osiedlić się w Polsce na
stałe. Wszyscy wykazali się odwagą,
bo porzucenie znanego środowiska,
opuszczenie przyjaciół i bliskich oraz
nauczenie się reguł obowiązujących
w nowym miejscu i nawiązanie nowych relacji nie jest łatwe. Caritas
Polska od lat podejmuje działania
pomocowe dedykowane migrantom
i uchodźcom w ramach realizowanych
projektów finansowanych z Funduszu
Azylu Migracji i Integracji. Na łamach
kwartalnika „Caritas” po raz kolejny
prezentujemy historie migrantów,
które zostały spisane w ramach cyklu reportaży pod hasłem „Bliskie
i dalekie podróże”*. Wierzymy, że
pomogą one pozbyć się uprzedzeń,
niechęci i niesłusznych stereotypów
stojących na drodze do akceptacji
drugiego człowieka.

Botir: Piłkarz,
obrońca i poliglota
Botir pochodzi z Taszkientu w Uzbekistanie. W swojej ojczyźnie angażował się w działalność polityczną i bronił praw człowieka. Już od
ósmego roku życia grał w piłkę nożną,
nie jest więc dziwne, że w dorosłym
życiu awansował na stanowisko wiceprezesa Związku Piłki Nożnej obwodu taszkienckiego. Udawało mu
się zapraszać do pracy w uzbeckiej
drużynie piłkarskiej najlepszych specjalistów w tej dziedzinie sportu. Jest
absolwentem politologii. W Uzbekistanie był wychowawcą w jednostce
wojskowej, instruktorem sportowym,
prezesem związku kombatantów.

Po raz pierwszy przyjechał do Polski
w 2001 roku razem z całą rodziną.
W naszym kraju otrzymał kartę stałego pobytu. Ponieważ jego wielką
pasją jest nauka języków – a samodzielnie nauczył się francuskiego
i flamandzkiego – w 2008 roku wyjechał do Belgii, gdzie podjął
pracę w zakładach samoUzbecy dobrze znają
chodowych w Lier. Przydało
Polskę i Polaków
się wówczas wykształcenie
i darzą ich wielką
w zakresie mechaniki pojazsympatią, a obydwa
dów. Do Polski wrócił w 2019
narody połączyła
roku na zaproszenie przyjahistoria.
ciela, który zaproponował mu
pracę w agencji pośrednictwa
pracy. Zna język polski, ale
wciąż się go uczy. Obecnie stara się
też pomagać ludziom – takim jak on
przed blisko dwudziestu laty – zintegrować się z nowym środowiskiem.
Botir podkreśla, że Uzbecy dobrze
znają Polskę i Polaków i darzą ich
wielką sympatią. O naszym kraju
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Oleksandra:
Makaroniki, torty
i bigos

Wspólne pasje zbliżają
– Botir uwielbia grać
w szach, a w Polsce znalazł
wielu partnerów do gry.

wiele dowiedział się jeszcze mieszkając w Uzbekistanie. Obydwa narody połączyła historia. W XIX wieku
car wysłał blisko 10 tysięcy Polaków
na budowę kolei w Uzbekistanie,
ich potomkowie do dziś mieszkają
w Taszkiencie, gdzie znajduje się
największy w Azji kościół rzymskokatolicki. Przedstawiciele obydwu
narodów naprawdę się lubią, znają
polską kulturę, oglądają polskie filmy,
dlatego Botir nie obawiał się przyjazdu do Polski, gdzie naprawdę dobrze
go przyjęto. Uważa, że to najlepsze
miejsce na ziemi do osiedlenia się,
bo Polacy mają podobną mentalność
i kulturę.

Oleksandra w Polsce jest od 2019
roku. Pochodzi z miasta Krzywy Róg
w obwodzie dniepropietrowskim na
Ukrainie. Ukończyła studia hotelarsko-gastronomiczne w Dniepropietrowsku. Tam pracowała między
innymi w domu kultury dla młodzieży. Do Polski przyjechała z mężem
i synem. W ojczyźnie nie mieszka
od 2015 roku. Działania wojenne
na Ukrainie skłoniły ją i męża do
wyjazdu do Włoch. Tam pracowała w restauracji – zafascynowała ją
włoska kuchnia, uwielbia makaron
po bolońsku, pizzę i desery. Pracowała także we włosko-francuskiej
rodzinie, opiekując się dziećmi, ale nie
porzuciła pasji do gotowania i pieczenia. Ukończyła kurs gastronomiczny
i cukierniczy, bo spodobało jej się
podejście Włochów do przyrządzania i celebrowania posiłków:

„Wszyscy tam jedzą i gotują. Ja też
tego zapragnęłam” – mówi Oleksandra. Wraz z mężem opuściła jednak
Włochy, ponieważ nie było już tam
szans na legalną pracę. Na szczęście
mąż znalazł zatrudnienie w Szczecinie
i przyjechali tu całą rodziną, bo najważniejsza jest dla nich stabilizacja.
W Polsce Oleksandra wykorzystuje
swoje umiejętności gastronomiczne.
Jest cukiernikiem w jednej ze szczecińskich restauracji. Przygotowuje
przeróżne słodkości, także nowoczes
ne ciasta, bardzo delikatne, oparte na
musie. Lubi eksperymentować, potrafi podejmować wiele prób, by zrobić
jakiś specjał. Ważny jest nie tylko
smak, ale i kształt. Tak było z makaronikami – francuskimi ciasteczkami,
których porządne wykonanie wymagało wielu dni pracy. „A i tak wiele
jeszcze trzeba poprawić” – śmieje się
Oleksandra. Jej specjalnością są torty.

W Polsce Oleksandra
wykorzystuje swoje umiejętności
gastronomiczne pracując
jako cukiernik w jednej ze
szczecińskich restauracji.
Cieszy ją każdy dobrze
przygotowany smakołyk.

Obecnie z Polską łączą go także
więzy rodzinne. Jego córka wyszła
za mąż za Polaka. Botir doczekał się
także dwóch wnuczek – Julii i Amelii. Wszyscy mieszkają w Szczecinie.
Pasja do szachów pomogła Botirowi
zintegrować się z Polakami, wśród
których odnalazł wielu partnerów do
gry. Dziś stali się jego prawdziwymi
przyjaciółmi.
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Oleksandra chciałaby lepiej poznać
tajniki cukiernictwa i gotowania. Marzy o tym, by na Ukrainie zakończyła się wojna, ale nie chce planować.
„Ciężko opowiadać o marzeniach”
– mówi, bo wie, że plany można mieć
różne, a życie i tak przyniesie to, co
zechce.

Nataliia: Życie
w kolorach
wyszywanek
Oleksandra
nie chce
opowiadać
o marzeniach,
bo plany można
mieć różne, a życie
i tak przyniesie to,
co zechce.

Cieszy ją każdy
dobrze przygotowany smakołyk.
Szuka wciąż nowych przepisów.
Jej ulubione potrawy narodowe to
barszcz ukraiński z fasolą, warzywami
z mięsem. Z polskiej kuchni najbardziej lubi pierogi, ale chętnie jada też
bigos.

W Polsce czuje się bardzo dobrze, nie
przeżywa stresu związanego z emigracją, bo już od dawna nie mieszka na
Ukrainie. Chciałaby jednak wrócić do
ojczyzny: „Ojczyzna to dom, wszystko
tam jest znane, wiem, jak tam jest, co
może mnie spotkać” – mówi Oleksandra. „Tu, w nowym kraju, wszystko
jest nowe, wszystkiego trzeba się
nauczyć” – dodaje. Na razie jednak
skupiona jest na poznawaniu Polski, a doświadczenia, które obecnie
zdobywa, stara się wykorzystać jak
najlepiej i wyciągnąć z nich wnioski.
Mimo wszystko znajduje też czas na
odpoczynek. Lubi czytać po włosku,
rosyjsku i ukraińsku, a po polsku na
razie jedynie książki dla dzieci. Pomaga rodzinie na Ukrainie, zostali tam
rodzice i babcia.
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Do Polski przybyła w 2019 roku wraz
córkami Olhą i Irą, wcześniej przyjechał mąż, który znalazł w Szczecinie
pracę. Pochodzi z Winnicy w centralnej Ukrainie. „Właśnie tam jest
największa pływająca fontanna w Europie” – mówi Nataliia, wspominając
ojczyste strony. Jest absolwentką
studiów ekonomicznych. Przez 20
lat na Ukrainie miała własną działalność – prowadziła stragan z owocami
i warzywami na targowisku. Jak ją
przyjęto w Polsce? Uważa, że Polacy
dobrze traktują obcokrajowców. Nie
spotkała się z niechęcią z ich strony.
Zdziwiła ją czystość w Polsce i spokój,
nie podoba jej się bardzo biurokracja i dokumenty, które wielokrotnie
musi wypełniać w związku z pobytem
w Polsce. „Najczęściej na razie zwiedzam urzędy” – śmieje się Nataliia.

– przyszłe wydarzenia, wpisujące się
w losy małżonków. Każdy kolor nici
symbolizuje coś innego, na przykład
czarny oznacza ziemię. W jej stronach
taki ręcznik kładzie się w czasie ceremonii ślubnej pod nogi nowożeńców. Natalia wyszywa także nićmi
i koralikami charakterystyczne bluzki
zwane na Ukrainie po prostu wyszywankami. Zwykle są na nich motywy
kwiatowe. W wolnych chwilach lubi
także czytać. Nie jest zadowolona ze
swojej polszczyzny, za którą ganią ją
córki, ale cieszy się, że Polacy wszystko rozumieją.
Na razie Nataliia szuka swego miejsca
w nowym kraju. Bierze udział w kursach językowych i specjalistycznych
zajęciach na uniwersytecie. Rozpoczęła także zajęcia w szkole policealnej, chce zdobyć umiejętności
opiekuna medycznego. Jeszcze nie
wie, gdzie mogłaby pracować, ale pogodnie patrzy w przyszłość i często
się śmieje. Tymczasem zajmuje się
domem, gotowaniem, poznawaniem
nowego świata. Marzenia? O nich Nataliia na razie nie chce mówić – boi się,
że przez to się nie spełnią.

Jest miłośniczką ukraińskich wyszywanek, chciałaby, aby jej córki pamiętały, skąd pochodzą, i znały narodowe
tradycje. Do Polski przywiozła ręcznik, który własnoręcznie wyszyła na
swój ślub. Są na nim roślinne wzory.
Ten skrawek materiału ma symbolizować życie, a różnokolorowe nici
Nataliia wyszywa nićmi i koralikami
charakterystyczne bluzki zwane na
Ukrainie po prostu wyszywankami.
Każdy wzór i kolor mają znaczenie.
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Nataliia: Lekarka
zaczyna od nowa
Nataliia pochodzi z okolicy Charkowa
na Ukrainie. Z wykształcenia jest lekarzem internistą. To drobna kobieta
z ogromną siłą wewnętrzną. Ma troje
dzieci – dwie córki, Valerię i Marię,
oraz syna Igora. Valeria przyjechała
do Polski jako pierwsza. Studiowała
w Charkowie na dwóch kierunkach
– hydrotechnicznym i ekonomii transportu – ale zrezygnowała z uczelni
i rozpoczęła naukę w technikum
agroturystycznym w Lubomierzu
w ramach międzynarodowego projektu UNESCO. Nataliia pojawiła się
w Polsce wraz z pozostałą dwójką
dzieci w czerwcu 2019 roku.
Nataliia wyjechała, bo w ojczyźnie
nie widziała przyszłości dla siebie
i swoich dzieci. „Młodzi kończą studia
i nie mają tam żadnych perspektyw”
– mówi. „Przerażający jest stan niektórych obiektów, córka zrezygnowała ze studiów, gdy zobaczyła uczelniane akademiki” – dodaje. Do Szczecina
trafiła dlatego, że znalazły tu wraz
z córką sezonową pracę w Amazonie.
Nataliia przyjechała do Polski,
by zarobić na edukację córki.
Teraz chce tu spełniać marzenia.

Nowa wyobraźnia miłosierdzia

Chciały zarobić na edukację
i dalsze życie w Polsce. Nataliia podkreśla, że szczególnie Nataliia pracuje
wiele bezinteresownej po- jako opiekunka
mocy otrzymała w Caritas niepełnosprawnego
i że nie spodziewała się, dziecka, ale chce
że tyle dobra doświadczy nostryfikować dyplom
w obcym kraju, od obcych lekarza w Polsce.
ludzi. Spory stres przeżywają
dzieci Natalii, które przeszły
ze szkoły ukraińskiej do polskiej. Jednak bardzo im się tu podoba.
Starają się dobrze uczyć i nie bardzo
chcą wracać na Ukrainę.
Obecnie Nataliia jest opiekunką
niepełnosprawnego dziecka. Marzy
o nostryfikacji dyplomu lekarza, ale
do tego potrzebna jest dobra znajomość języka polskiego i angielskiego.
Ona zna francuski. Chce wziąć udział
w kursach, myśli o wolontariacie lekarskim w Polsce. Być może będzie to
pierwszy krok do spełnienia marzeń.
„W Polsce wspaniałe jest to, że jak
się pracuje, to się pracuje, a jak się
odpoczywa, to jest prawdziwy wypoczynek” – podkreśla Nataliia. Polska
jest dla niej krajem, w którym widzi
przyszłość i szansę na lepsze życie
dla siebie i dzieci.

 ięcej informacji
W
o migrantach
przebywających w naszym
kraju można znaleźć
na stronie: migranci-uchodzcy-szczecin.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.

Centra Pomocy
Migrantom
Caritas Polska od maja 2018
roku realizuje projekty pomocowe dedykowane migrantom
i uchodźcom. Powstałe w ramach projektu Centra Pomocy
Migrantom w Szczecinie, Kaliszu,
Warszawie i Olsztynie oferują
pomoc konsultantów kulturowych, doradców integracyjnych
i zawodowych, psychologów
i prawników, a także wsparcie
socjalno-bytowe. Prowadzone są
także kursy – m.in. adaptacyjne
i języka polskiego.
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Obudzić
w sobie
olbrzyma
Jak skutecznie pomagać, czego uczą bezdomni
i czym jest przekraczanie granic w szerzeniu
dzieł miłosierdzia opowiada ks. Paweł Dzierzkowski,
od września zastępca dyrektora Caritas Polska,
a wcześniej – zastępca dyrektora
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

W orędziu na tegoroczny
Światowy Dzień Migranta
i Uchodźcy papież Franciszek
przywołuje obraz Świętej
Rodziny uciekającej przed
Herodem do Egiptu i zestawia go
z losem współczesnych rodzin
przesiedlonych wewnętrznie,
szukających schronienia
przed wojną, głodem i innymi
zagrożeniami. Nawołuje do
tego, aby w każdym z tych ludzi
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rozpoznać Chrystusa – głodnego,
chorego, obcego – i przypomina
wyzwanie duszpasterskie,
na które odpowiedź zawiera
się w czterech czasownikach:
przyjmować, chronić, promować
i integrować. Jak widzi
Ksiądz realizację tych zaleceń
w działalności Caritas?
Jako Caritas Polska dobrze wpisujemy się w to papieskie orędzie

za sprawą swojej codziennej działalności – przyjmujemy drugiego
człowieka, staramy się go chronić,
promować i integrować. Jest to związane z troską o człowieka i wyraża
się w reagowaniu na bieżące potrzeby. Jako przykład można wskazać
choćby pomoc dla ofiar wojny w Syrii
– organizowaną zarówno na miejscu,
w Aleppo, w ramach naszego największego zagranicznego programu
„Rodzina Rodzinie”, jak i w Jordanii,

Caritas

>>

gdzie schronienie znalazło wiele syryjskich rodzin, ale ze względu na
trudne warunki wymagają wsparcia. Dzięki ofiarności polskich rodzin,
wspierających nasze programy, możemy przekazywać rodzinom syryjskim środki na żywność, leczenie
czy – jak w przypadku Syryjczyków
w Jordanii – na opłacenie czynszu.
Oprócz prowadzenia licznych programów na całym świecie, także
w Polsce pomagamy migrantom
i uchodźcom. Naszym zadaniem jest
być przy człowieku, który potrzebuje pomocy przekraczając granicę. Kościół i miłosierdzie również
przekraczają granice. Kiedy idziemy
w kierunku drugiego człowieka, którego czasem może się lękamy, nie
możemy się zatrzymać czy wycofać.
Ważne, aby ten lęk, który czasami po
ludzku odczuwamy, był rozpraszany
dzięki temu, że ufamy Panu Bogu,
Jego łasce, która jest przy nas i która
prowadzi nas ku drugiemu człowiekowi. Jak pisze św. Paweł w liście do
Galatów: „jeden drugiego brzemiona
noście”. Wiemy, że te brzemiona są
różne, ale nie możemy ich unikać, bo
postępowalibyśmy wbrew Ewangelii.
Trzeba znać, żeby zrozumieć
– pisze Ojciec Święty. Ma na myśli
migrantów, ale to uniwersalna
zasada, można ją odnieść do
pomagania w szerszym znaczeniu.
Ksiądz, jako dotychczasowy
wicedyrektor Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej, był blisko ludzi,
którzy na co dzień potrzebują
pomocy. W wywiadach,
udzielanych po ogłoszeniu
nominacji na stanowisko zastępcy
dyrektora Caritas Polska, wraca
Ksiądz do wątku pracy z osobami
bezdomnymi. Czego nauczył
Księdza kontakt z nimi?
Ich również często się lękamy – bo,
nie daj Boże, poproszą o jedzenie,
o pieniądze, bo coś będą od nas
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chcieli. Zwłaszcza teraz, podczas
epidemii, kiedy byli często wskazywani jako potencjalne zagrożenie, co
jest kompletnym pomyleniem pojęć, bo przecież każdy z nas może
być w czasie epidemii zagrożeniem
dla innych. Moje pierwsze kontakty
z osobami bezdomnymi, którym posługiwałem jako zastępca dyrektora
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, nie były łatwe, popełniłem
wiele błędów. Wydawało mi się,
kiedy na nich patrzyłem, że mam
gotowe rozwiązania, wiem, jak im
pomóc – zamiast najpierw wsłuchać
się w te osoby, dowiedzieć się, czego rzeczywiście chcą, czego pragną,
czego potrzebują. Oni nauczyli mnie
szacunku, wrażliwości, otwartości na
drugiego człowieka. I nieoceniania.
Bo nigdy nie wiemy, w jakiej sytuacji
sami się znajdziemy. Znów przywołam św. Pawła, bo jego listy są mi
bardzo bliskie w Piśmie Świętym:
„stoisz? Bacz, abyś nie upadł”. Te relacje z osobami bezdomnymi były dla
mnie bardzo ważne, nawet okazyjne
spotkania, gdzieś na ulicy. Jak mówi
papież Franciszek – popatrz w oczy,
zatrzymaj się przy tym człowieku. To
pozwala inaczej spojrzeć, nie tylko
na niego, ale i na to, jak można mu
pomóc. Nie zawsze chodzi o to, żeby
coś natychmiast dać. Oczywiście,
były sytuacje, kiedy trzeba było
szybko reagować, ale chodzi też
o taką integralną pomoc, udzielaną
oczywiście z poszanowaniem wolno-

ści. Bo to, co w osobach bezdomnych
jest uderzające, to ich poczucie wolności. Nawet jeśli ma tylko ten plecak
czy reklamówkę – to on jest wolny
i często nieufnie podchodzi do tych,
którzy chcą mu pomóc. Może to wynikać z wcześniejszego odrzucenia,
jakichś życiowych niepowodzeń, ale
też ze świadomości błędów, jakie
sami kiedyś popełnili, bo przecież
w wielu przypadkach oni też nie są
bez winy. W tym spotkaniu z nimi
ważne jest więc, aby doprowadzić
do tego, żeby spojrzeli na samych
siebie z szacunkiem.
Caritas Polska realizuje bądź
koordynuje szereg projektów
we współpracy z Caritas
diecezjalnymi. Przypomnijmy,
że wśród obszarów, którymi
będzie Ksiądz zajmował się
merytorycznie w Caritas Polska,
oprócz pomocy migrantom
są również sprawy seniorów,
pomocy żywnościowej,
działań na rzecz dzieci,
osób niepełnosprawnych
i wykluczonych z różnych
powodów. Jak, w odczuciu
Księdza, doświadczenia
zdobyte w Caritas Archidiecezji
Częstochowskiej przełożą się na
współkierowanie Caritas Polska?
Czy patrząc z perspektywy
swojej archidiecezji miał Ksiądz
spostrzeżenia i pomysły, które

Zadaniem Caritas
jest towarzyszenie
człowiekowi, który
potrzebuje pomocy.
Może to być pomoc
w zrobieniu zakupów
osobie zamkniętej
w domu z powodu
pandemii

57

Caritas to my!

>>

mogą teraz zaowocować w którejś
z wymienionych dziedzin?
Rzeczywiście tych zadań jest dużo,
przy czym uważam, że obecnie
szczególnym wyzwaniem dla nas jest
pomoc osobom starszym. Z myślą
o nich jest realizowanych wiele projektów, w Caritas Częstochowa już
od dawna dowoziliśmy na przykład
seniorom posiłki, ale to, co wydaje
się najważniejsze, to ich aktywizacja.
Chodzi o to, żeby wychodzili z tych
swoich mieszkań, co w niektórych
przypadkach, choćby seniorów
mieszkających na wyższych piętrach,
bywa poważnym problemem.
Tylko jak to zrobić, zwłaszcza
teraz, w dobie pandemii – jak ich
wydostać z tych czterech ścian,
w których zamyka ich nie tylko
samotność, ale także lęk przed
chorobą?
W Częstochowie punktem wyjścia
był często właśnie wspomniany posiłek. Znajdując osoby potrzebujące
pomocy w takiej właśnie postaci,
staraliśmy się, o ile to było możliwe, zachęcić je do wizyty w parafii,
w salce parafialnej. I tam powoli zawiązywały się relacje między nimi.
Dołączali do działających klubów
seniora, gdzie mieli z kim się spotkać,
porozmawiać, czasami ponarzekać,
ale też mogli wziąć udział w wyjazdach, które im proponowaliśmy, na
przykład do naszego ośrodka Święta
Puszcza w Olsztynie koło Częstochowy. Tam mogli pospacerować
w pięknej okolicy, spotkać się przy
ognisku, wspólnie pośpiewać… Zabieraliśmy ich też do teatru, szukaliśmy różnych pomysłów, wiedząc,
że z wiekiem człowiek ma niekiedy
coraz mniejszą chęć do aktywności,
co jest związane z różnymi chorobami, dolegliwościami. Ale dobra
propozycja, skuteczna zachęta
sprawiały, że korzystali z tych zajęć
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będzie miała inne potrzeby niż ta,
która mieszka na wsi. I te ich potrzeby musimy właściwie odczytać.

Ks. Paweł Dzierzkowski
od września 2020 r.
pełni funkcję zastępcy
dyrektora Caritas Polska.
Jego opiece powierzono
kilka zespołów pracujących
w ramach organizacji:
zajmujący się problemami
migrantów i uchodźców,
ds. żywnościowych,
zespoły koordynujące
programy dla dzieci i dla
seniorów oraz zespół
prowadzący program
i serwis UratujeCie.pl.

i byli bardzo zadowoleni. Zwłaszcza
dla osób z mniejszych miejscowości
takie wyjazdy były czymś nowym,
ciekawym. To też ważne, aby mówiąc o seniorach i starając się do
nich dotrzeć, nie ograniczać się do
dużych miast, ale pamiętać również
o wsi i małych miasteczkach. Tam też
są osoby samotne, żyją często z niewielkich rent lub emerytur rolniczych
i pomoc im jest istotnym wyzwaniem. To temat do przemodlenia, do
przemyśleń i do omówienia w gronie,
do którego powinniśmy też zaprosić
samych seniorów. Bo znów – to co
my, młodzi, możemy wymyślić, nie
musi przystawać do ich rzeczywistości, a osoba mieszkająca w mieście

Działalność Caritas Polska to
nie tylko programy adresowane
do całych grup społecznych
potrzebujących wsparcia. Pomoc
jest udzielana także osobom
indywidualnym szczególnie
pokrzywdzonym przez los.
Są to często osoby chore lub
niepełnosprawne, wymagające
kosztownego leczenia bądź
rehabilitacji. Ich historie są
przedstawiane w serwisie
internetowym UratujeCie.pl
i znanym telewizyjnym programie
„Sprawa dla reportera”. To
również zagadnienia, którymi
będzie się Ksiądz zajmował
i z pewnością będzie to poważne
wyzwanie. Podobnych historii jest
bowiem bardzo dużo i pojawia
się pytanie: jak skutecznie
pomagać ludziom, którzy sami
nie są w stanie zebrać środków
na operacje ratujące życie, czy
sprzęt, dzięki któremu mogą żyć
godnie? Jak budzić wrażliwość
na los innych w czasie, kiedy
tak dużo wokół nieszczęść
i indywidualnych dramatów?
Ludzie najchętniej pomagają, kiedy
widzą dziecko. Ujmuje ich jego bezbronność i łatwiej jest przemówić do
ich wrażliwości, przekonać ich do pomocy. Trudniej jest pomagać osobom
dorosłym, ale mam takie doświadczenie, że kiedy ta potrzeba wsparcia
jest dobrze wytłumaczona, wyraźnie
pokazana, to ludzie otwierają serca
i okazują ofiarność w taki wymierny
sposób, pomagając materialnie. Nie
tylko w nagłych przypadkach – zawsze byłem pod wrażeniem drobnych
ofiar, które, jak widziałem, wpływają
regularnie, na przykład co miesiąc
– na konkretny cel, na konkretną
osobę. Ten darczyńca niejako brał
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pod opiekę taką osobę potrzebującą
i towarzyszył jej przez dłuższy czas.
Rzeczywiście, nieustannie widzimy
w telewizji, czytamy w gazetach czy
Internecie, że ktoś prosi o pomoc.
A naszym zadaniem jest budzenie
w ludziach olbrzyma, odkrywanie
tego potencjału, który drzemie w każdym z nas, dzięki któremu możemy
komuś pomóc. Bo przecież pomagając
nic nie tracimy, przeciwnie – otrzymujemy. Nie tylko szczęście w pomaganiu, otwartość na drugiego człowieka,
ale też pewność, że dobro, którym
się dzielimy, powraca do nas. Bo ono
powróci! Nie wiemy, w którym momencie, niekoniecznie odbędzie się
to w wymiarze materialnym, ale na
przykład w wymiarze relacji z drugim
człowiekiem, w postaci jego życzliwości dla nas.
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„Jako ludzie przyznający się do
Jezusa nie możemy zatrzymać się
na wspaniałych teoriach, bo one
nie zbawiają świata. Wyobraźnia
miłosierdzia, o której mówił św.
Jan Paweł II, stanowi dla nas
wyzwanie także i dziś, a może
szczególnie dziś, aby od pięknych
słów o miłosierdziu przejść do
działania” – to słowa Księdza,
pochodzące z homilii na uroczystą
mszę św. w ramach ubiegłorocznej
akcji Caritas „Kromka chleba dla
sąsiada”. Czego Księdzu życzyć
albo o co modlić się dla Księdza
w obliczu nowych zadań, jakie
czekają Księdza w Caritas Polska?
Kiedy dowiedziałem się, że mam
objąć to stanowisko, przyjść do
Warszawy, to osoby, które mi gratulowały, prosiłem o modlitwę o to,
żeby ta praca biurowa, którą też

trzeba wykonać, nie sprawiła, że
zamknę się na drugiego człowieka.
Na szczęście jest tu obszar, w którym mogę służyć jako kapłan, bo
przecież jestem księdzem – i to jest
najważniejsze moje zadanie, do którego zostałem powołany. A funkcja,
która przyszła dość niespodziewanie,
jest tylko pewnym etapem na mojej
drodze. Ważne, żeby to był etap, który jeszcze bardziej mnie otworzy na
drugiego człowieka. I w tym modlitwa, świadomość, że zawsze ktoś
mnie wspiera, jest bardzo pomocna.
Myślę, że nie tylko dla mnie, bo przecież Caritas to nie tylko dyrekcja, to
przede wszystkim cały zespół ludzi
– i w Caritas Polska i w Caritas diecezjalnych – dzięki którym możemy
realizować swoją misję.
Rozmawiał Przemysław Bogusz
Zdjęcie Maurycy Pieńkowski
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Uczymy się przyjmować
Migracja nie jest wyłącznie
problemem niektórych
rejonów świata czy kilku
państw przyjmujących.
To zadanie, przed
którym stoimy wszyscy,
bowiem jest to kwestia
odpowiedzialności za
nierówność w podziale
dóbr, gospodarczą
ekspansję, politykę
mocarstwową i wreszcie
za konsumpcyjny styl
życia doprowadzający do
ekologicznej degradacji
planety, naszego
wspólnego dobra. Tam,
gdzie jest korzyść jednych,
pojawia się krzywda
innych, a więc pole do
działania organizacji takich,
jak Caritas.

Caritas Polska od lat angażuje się
w działania na rzecz integracji migrantów i uchodźców w Polsce.
Obecnie prowadzi 4 centra udzielające wsparcia socjalno-bytowego, prawnego oraz edukacyjnego.
Inspirując się katolicką nauką społeczną chce w sposób efektywny
i kompleksowy rozwijać działania
pomocowe oraz brać udział w wyznaczaniu kierunków i standardów
polityki integracyjnej w Polsce. By
temu sprostać, przedstawiciele Caritas Polska, na zaproszenie Caritas
Internationalis i watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka, udali się do Rzymu, aby
wymienić doświadczenia i poznać
dobre praktyki, które są rozwijane
od dziesięcioleci przez katolickie
organizacje w Wiecznym Mieście.

Powracający problem
Ludzie migrują od zarania dziejów.
Już teksty Starego i Nowego Testamentu zawierają liczne przykłady
indywidualnych i grupowych migracji. Można by wspomnieć choćby

wędrówki ludu Izraela czy ucieczkę
Świętej Rodziny, której udało się
uniknąć prześladowania Heroda.
Często najważniejsze i najdonioślejsze wydarzenia historyczne łączą się z gwałtownymi i masowymi
ruchami ludów. Tak było w epoce
odkryć geograficznych, w czasie rewolucji przemysłowej czy II wojny
światowej, kiedy to miliony ludzi
zmuszono do ucieczki lub przesiedlono. Należy przypomnieć, że
w tamtym czasie także wielu Polaków szukało schronienia w Europie
Zachodniej, obu Amerykach, a także
na Bliskim Wschodzie. Dziś także żyjemy w świecie naznaczonym przez
migracje. Wydaje się, że ich kierunek
przebiega z Globalnego Południa do
krajów rozwiniętych, jednak dane
pokazują, że dotyczą one głównie
krajów rozwijających się, przy czym
wiele z nich to migracje wewnętrzne.
Pomimo tego, że procesy przemieszczania się towarzyszą ludzkości od
tysiącleci, dopiero w XX w. podjęto
naukową refleksję nad tymi zjawiskami. Wyodrębniono różnorakie
przyczyny migracji – polityczne,
społeczne, religijne, gospodarcze,
a obecnie także czynniki klimatyczne, które zmuszają ludzi do opuszczenia terenów nienadających się
do życia, np. z powodu pustynnienia
terenów rolniczych (np. w krajach
Afryki Subsaharyjskiej). Oczywiście

Spotkanie z przedstawicielami Dykasterii
na temat roli Polski w zmieniającym
się świecie. Z lewej delegacja Caritas
Polska: Ireneusz Krause – sekretarz
CP, o. Cordian Szwarc i ks. Paweł
Dzierzkowski – zastępcy dyrektora CP,
oraz Dominika Kołpak i Katarzyna Gugała
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Siedziba Sant'Egidio. W jednej z sal umieszczono zdjęcie instalacji artystycznej, którą stworzył Anton Roca z okazji 150 rocznicy
zjednoczenia Włoch. Symbolizuje ona jedność i zerwanie z uprzedzeniami kulturowymi. Artysta zestawił stoły z fragmentami
mapy państwa, w szufladkach umieszczono symboliczne przedmioty. Na stołach siedzą lub stoją obok osoby reprezentujące różne
grupy społeczne - m.in. niepełnosprawni, migranci, Romowie, seniorzy

od strony prawa międzynarodowego
ważnym aspektem jest rozróżnienie
dwóch kategorii migracji – tych stricte ekonomicznych oraz tych, o których mówi Konwencja Genewska.
Jednak należy sobie zdać sprawę,
że bez względu na przyczyny za każdą decyzją o podjęciu migracji stoi
indywidualna, najczęściej tragiczna
historia człowieka.

Uczymy się
przyjmować
Migracje należą do czołowych
wyzwań współczesnego świata,
a szczególnie dla władz państwowych, samorządowych i lokalnych.
Tworzenie skutecznej i adekwatnej
polityki integracyjnej jest absolutnym warunkiem rozwinięcia jasnego
systemu, który z jednej strony wesprze samych migrantów, a z drugiej
określi ramy ich funkcjonowania
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w społeczeństwie przyjmującym.
Oprócz organów regulujących kwestie prawne i socjalne szczególną rolę
do odegrania ma system oświaty,
który odpowiada za przyjęcie i integrację dzieci z rodzin imigranckich.
Także organizacje społeczne oraz
Kościół katolicki podejmują szereg
działań – edukacyjnych, rzeczniczych i analitycznych polegających
na badaniu ruchów migracyjnych,
ale przede wszystkim towarzyszy
migrantom na etapie przyjmowania
oraz w procesie integracji społecznej. Należy wspomnieć także, że od
1914 r. Kościół katolicki obchodzi
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, podczas którego kolejni papieże nakierowują szczególną uwagę
wiernych na współdziałanie z braćmi
migrantami. Do tego współdziałania i poszukiwania konkretnych rozwiązań powołanych jest w Kościele
wiele organizacji, stowarzyszeń oraz
wspólnot świeckich i zakonnych,

które łączy zaangażowanie w autentyczną kulturę solidarnego przyjęcia
potrzebujących. Caritas Polska również odpowiada na apele o pomoc,
rozwijając swoje programy skierowane do uchodźców i migrantów,
zarówno w kraju, jak i za granicą.
W październiku tego roku wysłała
specjalną delegację do Rzymu, aby
zebrała informacje, wymieniła się
doświadczeniami i dobrymi praktykami z instytucjami, które od wielu
lat angażują się w pomoc migrantom
i wykluczonym.

Przyjąć, chronić,
promować, integrować
Dziś sytuacja migrantów i uchodźców
staje się coraz bardziej dramatyczna,
dlatego też – za pontyfikatu papieża Franciszka – jest ona traktowana
priorytetowo. Centralne urzędy watykańskie pochylają się z uwagą nad
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spływającymi z całego świata informacjami o kolejnych wykluczonych
i migrujących wspólnotach. W trakcie spotkania przedstawicieli Caritas
Polska z pracownikami i członkami
Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka (odpowiedzialnej m.in. za
sprawy społeczne) przedstawiono
podstawową zasadę, jaką kieruje
się Kościół katolicki w odniesieniu
do migrantów. Jest to tzw. zasada
4 czasowników – przyjąć, chronić,
promować oraz integrować. Sformułowana została w kontrze do często spotykanej postawy odrzucenia,
gdy nie widzimy w drugim człowieku osoby godnej uwagi, lecz rywala
lub kogoś, kogo trzeba ukształtować

Mural na ścianie budynku ośrodka
Casa Scalabrini stworzony przez
migrantów – muzułmanina,
chrześcijanina i buddystę
– symbolizujący drogę ku
bezpiecznemu domowi
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zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Cynicznie wykorzystywany przez
populistycznych polityków strach
przed obcymi musi spotykać się ze
sprzeciwem Kościoła. Mowa w końcu o ludziach, którzy w dużej części uciekają ze swoich domów, by
ratować życie. Trafiają oni niekiedy
w ręce organizacji przestępczych
zajmujących się przemytem i handlem ludźmi. Ich proceder polega na
odebraniu zdesperowanym ludziom
wszystkiego, co mają, i wysłaniu ich
w podróż pełną niebezpieczeństw,
często kończącą się tragicznie.
W trakcie rozmowy z przedstawicielami dykasterii podkreślana była
rola watykańskiej instytucji jako pośrednika i adwokata tych osób, reprezentującego ich przed krajowymi
i międzynarodowymi organizacjami.
Z jednej strony trzeba przerwać haniebny proceder, a z drugiej strony
niezbędna jest pomoc humanitar-

na i dokładne badanie problemów
uciekających grup. Takie działania
należy promować, ale jednocześnie
przejrzyście je przedstawiać celem
budowania poczucia bezpieczeństwa
w społeczeństwie przyjmującym.
Ostatnim krokiem jest integracja,
która nie może polegać na asymilacji
czy inkorporacji, lecz na wzajemnym
uznaniu bogactwa, jakie każdy wnosi
poprzez swoją kulturę i doświadczenia. Tylko przez wzajemne poszanowanie możliwe jest prowadzenie
dialogu i szukanie pokojowej drogi
współistnienia, bez tworzenia barier
i współczesnych gett.

Edukacja w Centrum
Astalli
„Ten, kto tak jak wy uciekł ze swojej ziemi z powodu ucisku, wojny,
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natury zniekształconej przez zanieczyszczenia i pustynnienie czy niesprawiedliwego rozdziału zasobów
planety, jest bratem, z którym trzeba
dzielić się chlebem, domem, życiem.
Wybaczcie zamknięcie i obojętność
naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej wymaga wasza obecność.
Traktowani jak ciężar, problem,
koszt, jesteście tymczasem darem”
– mówił w maju tego roku papież
Franciszek w prowadzonym przez
jezuitów Centrum Astalli w Rzymie,
które działa w bardzo kompleksowy
i profesjonalny sposób. Od prostej
pomocy socjalno-bytowej, medycznej i prawnej, poprzez różne projekty
edukacyjno-społeczne proponowane uchodźcom. Bardzo ważną częścią działalności jezuitów jest edukacja społeczeństwa przyjmującego,
w szczególności w odniesieniu do
najmłodszych, dlatego prowadzone
są regularne warsztaty i projekty
w rzymskich szkołach.
Centrum Astalli powstało w 1981
roku z inicjatywy ówczesnego generała jezuitów o. Pedro Arrupe, który
był poruszony tragedią wietnamskich uchodźców. Celowo nie znajduje się ono na peryferiach miasta,
lecz w samym jego sercu, niedaleko
słynnego kościoła Il Gesu, wybudowanego z inicjatywy założyciela
zakonu św. Ignacego Loyoli. Na stałe
pracuje tam 50 osób oraz ok. 300
wolontariuszy, których jest więcej
niż Centrum jest w stanie przyjąć.
Często sami uchodźcy zostają wolontariuszami, pomagając kolejnym
osobom, które znalazły się w trudnym położeniu. W Centrum nacisk
kładziony jest przede wszystkim na
edukację, szczególnie na obeznanie
z językiem i kulturą włoską, aby bariera komunikacyjna nie stała na drodze do integracji. Tylko w roku 2019
Centrum objęło pomocą 11 tysięcy
uchodźców i osób ubiegających się
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Pomnik przedstawiający biskupa Giovanniego Battistę Scalabriniego, założyciela misjonarzy Scalabriniani, beatyfikowanego przez
Jana Pawła II w 1997 r.

o azyl. Centrum Astalli w Rzymie
jest częścią ogólnoświatowej sieci
organizacji jezuickich (JRS – Jesuit
Refugee Service), której misją jest
towarzyszenie oraz rzecznictwo na
rzecz uchodźców i osób przesiedlonych.

Pół roku w Sant’Egidio
Zaledwie rok po założeniu jezuickiego Centrum Astalli powstał – z inicjatywy Andrei Riccardiego – ruch
Sant’Egidio, który należy dzisiaj do
najprężniej działających na rzecz
wykluczonych i potrzebujących. Powstanie ruchu zostało zainspirowane
pierwszą wspólnotą chrześcijańską
w Rzymie opisywaną w Dziejach
Apostolskich oraz działalnością św.
Franciszka. Obecnie we Włoszech
żyje ok. 5 milionów legalnych migrantów, którym również ta organizacja pomaga w integracji, opracowując profesjonalne podręczniki do
nauki języka włoskiego, pomagając
uzyskać prawo pobytu, wyjaśniając,
jak działa służba zdrowia, jak należy się zachowywać w urzędzie czy
innych instytucjach państwowych.
Prowadzone są kursy zawodowe i językowe, kończące się certyfikatami
uznawanymi przez państwo oraz
wydawane są publikacje na temat
tej szczególnej grupy w społeczeństwie. Migranci zwykle korzystają
z pomocy przez około pół roku, aby
dalej funkcjonować samodzielnie.
Do siedziby w Rzymie codziennie
rano przychodzi ok. 400 potrzebujących Włochów, a popołudniami
– ok. 500 migrantów. Porządku pilnują wolontariusze, którzy przeszli
specjalistyczne szkolenie. Pomoc
oferowana jest również osobom,
które chciałyby wrócić do swoich

Krzyż wykonany z elementów
wraków łodzi migrantów, które
zatonęły w Morzu Śródziemnym, wraz
z kobietami, dziećmi i mężczyznami,
marzącymi o lepszej przyszłości

ojczyzn, ale nie mają za co. Co ciekawe, od momentu powstania ruchu,
szczególnie w latach 80. i 90., Polacy
stanowili jedną z większych grup,
której udzielana była pomoc.

Korytarze braterstwa
Jedną z inicjatyw ruchu, która odbiła się szerokim echem w Europie,
było stworzenie korytarzy humanitarnych, które odpowiednio

63

Caritas to my!

>>

Delegacja Caritas Polska w Rzymie.
Od lewej: ks. prałat Dariusz Giers
z Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka, Dominika Kołpak i o. Cordian
Szwarc z Caritas Polska, kardynał
Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds.
Integralnego Rozwoju Człoiweka, oraz
ks. Paweł Dzierzkowski, Ireneusz Krause
i Katarzyna Gugała z Caritas Polska

tom. Program realizuje wspomnianą
wyżej zasadę 4 czasowników, a jego
motto brzmi: „Nie chodzi tylko o migrantów, ale o nas wszystkich”.

przygotowane okazują się bezpieczną alternatywą dla niekontrolowanej
migracji, zarówno dla samych migrantów, jak i społeczeństwa przyjmującego. W pierwszym projekcie miały
objąć migrantów, którzy niekoniecznie spełniają warunki niezbędne do
udzielenia pomocy międzynarodowej, oraz osoby, które mają już członków rodziny we Włoszech. W ten
sposób przyjęto w 27 państwach
Europy 25 tys. uchodźców, z czego
2600 osób trafiło w ostatnich 4 latach do Włoch. Szczególną troską
została objęta grupa osób niepełnoletnich, bez opieki, których nie obejmuje żadna kategoria prawna. Trzeba
przyznać, że długotrwałe działania
edukacyjne i rzecznicze prowadzone przez Sant’Egidio odniosły sukces w postaci zmiany mentalności
społecznej. Pociągnęły one za sobą
zmiany prawne umożliwiające realizację przyjęcia konkretnych osób
i rodzin. Szczególnie interesujące są
działania edukacyjne ruchu. Polegają
one np. na monitorowaniu mediów
i wyjaśnianiu nieprawdziwych informacji związanych z migrantami, ale
też na propagowaniu pozytywnego
wkładu migrantów w wiele sektorów
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włoskiej gospodarki. Ci zresztą faktycznie są niezbędni, choćby w takich zawodach, jak opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Warto też dodać, że ruch Sant’Egidio
ma swój wkład w przeciwdziałanie
gettyzacji migrantów we Włoszech.
Co ciekawe, we Włoszech żyje blisko
60 milionów ludzi, a na emigracji ponad drugie tyle, zatem jest to naród
migrujący i może właśnie dlatego
Włochom łatwiej jest przyjąć do
siebie obcokrajowców.

Nie chodzi tylko
o migrantów…
Dobrym przykładem wspólnoty działającej u podstaw, jeśli chodzi o integrację uchodźców, jest program Casa
Scalabrini 634 prowadzony przez
ASCS (Scalabrinian Agency for Development Cooperation), wspierany
przez Kongregację Księży Misjonarzy
San Carlo – Scalabriniani, która od
130 lat służy migrantom i imigran-

W odwiedzonym przez delegację
Caritas Polska domu Casa Scalabrini mieszkają 34 osoby dorosłe
z zalegalizowanym pobytem, które
już pracują i za pobyt w domu płacą
symboliczne 50 euro miesięcznie.
Jest to lekcja integracji, pokazująca, że ułożenie sobie życia na nowo
wymaga od nas wysiłku, pewnej inwestycji. Przed przyjęciem do domu
trzeba zaakceptować reguły, w tym
tak podstawowe, jak zakaz spożywania używek (alkoholu, narkotyków),
ale też sprzątania po sobie czy samodzielnego gotowania. Mieszkać
można przez rok, a kalendarz jest
wypełniony działaniami, które mają
podnosić umiejętności tych osób
do życia w społeczeństwie europejskim. Podstawę stanowi nauka
języka i kultury włoskiej, ale nie brakuje też zajęć sportowych czy rekreacyjnych. Jest to wyjątkowy czas
dla każdego podopiecznego. Każdy
jest tu akceptowany i poznaje ludzi,
do których będzie mógł się w przyszłości zwrócić w razie kłopotów. Dla
wielu taka poduszka bezpieczeństwa
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bardzo wiele znaczy – pozwala czuć
się bezpieczniej i z nadzieją patrzeć
w przyszłość. Symbolem tej niezwykłej wspólnoty ludzi różnych kultur,
religii i przekonań jest mural, który
znajduje się w sercu ośrodka. Namalowali go chrześcijanin, muzułmanin i buddysta. Przedstawia cel
migrantów, jakim jest dom. Dom, do
którego wszyscy zmierzają i który
będzie łączyć wielu. Tę piękną ideę
Casa Scalabrini szerzy za pośrednictwem własnego radia internetowego
„On the Move”, które pracownicy
i wolontariusze ośrodka budują wraz
z mieszkańcami. Jego audycji można
słuchać na stronie www.onthemoveradio.it. W ten prosty sposób migranci zyskują możliwość dzielenia
się swoimi historiami, opowiadając
o niezwykłych miejscach, bogactwie
kultur, tradycjach, trudnej rzeczywistości społeczno-politycznej i przyczynach wybuchu konfliktów.

Fratelli tutti
Jednym z najnowszych dokumentów
kościelnych poruszających kwestię
migracji jest encyklika papieża Franciszka „Fratelli tutti”. Cechą szczególną dzieła jest język otwartości na
wiele wspólnot, nie tylko katolickich,
a to ekumeniczne przesłanie wywodzi się z „muzyki Ewangelii”. Sens
encykliki najprościej oddaje przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
i pytanie „kto jest moim bliźnim?”,
zadane Jezusowi przez faryzeuszy.
Interpretując odpowiedź Jezusa,

numer 4 – grudzień 2020

Caritas to my!

papież wskazuje na przekraczanie
rozmaitych granic, poza którymi
znajdują się ci, którzy w społeczeństwach pozostają wykluczeni. Ciekawym zabiegiem okazuje się odwrócenie pytania, które wówczas
brzmi: „czyim bliźnim ja się okazuję?”
(por. 81). Papież Franciszek nie boi
się mierzyć z trudną rzeczywistością,
w której funkcjonują ludzie, którzy
„czują się zachęcani lub przynajmniej
upoważnieni przez swoją wiarę do
wspierania różnych form zamkniętego i agresywnego nacjonalizmu,
postaw ksenofobicznych, pogardy,
a nawet znęcania się nad tymi, którzy
są odmienni” (por. 86). Jednak „muzyka Ewangelii” daje Franciszkowi
nadzieję, którą się dzieli z nami: „Zdobądźmy się na marzenie, jako jedna
ludzka rodzina, wędrowcy w tym samym ludzkim ciele, dzieci tej samej
ziemi, która jest naszym wspólnym
domem, każda i każdy z nas przynoszący bogactwo swoich własnych
wierzeń i przekonań, każda i każdy
z własnym głosem, siostry i bracia
wszyscy” (por. 8).

Należy się spodziewać, że migracja pozostanie jeszcze długo jedną
z kluczowych kwestii społecznych
na świecie, a postępujące zmiany
klimatu, nierówności społeczne
i konflikty zbrojne będą wypychały miliony ludzi z dotychczasowych
miejsc zamieszkania. Jest to niewątpliwie trudny test dla całej wspólnoty międzynarodowej. Zadaniem
rządów poszczególnych państw
jest zapewnienie bezpieczeństwa
swoich obywateli, ale także kształtowanie polityki migracyjnej, która
odpowiednio prowadzona przynosi
realne korzyści przyjmującym i przyjmowanym. Należy także pamiętać,
że integracja jest zawsze procesem dwukierunkowym, w którym
aby odnieść sukces, potrzebna jest
wola i współpraca obydwu stron. Na
tej drodze z pewnością nie brakuje
ogromnych wyzwań, o czym można się przekonać śledząc wieloletnią
działalność wspomnianych włoskich
organizacji. Jednak pytanie brzmi:
jak my, chrześcijanie, zachowamy się
spotykając na swojej drodze tego,
który stracił dom?
Tekst Maurycy Pieńkowski,
Ireneusz Krause
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski
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Twórcza wspólnota
Skarbem Caritas
jest ogromna rzesza
wolontariuszy niosących
bezinteresownie pomoc
potrzebującym. O tym, jak
o ten skarb dbać, mówi
ojciec Cordian Szwarc
OFM, który od września
tego roku pełni rolę
zastępcy dyrektora Caritas
Polska i jednocześnie
przewodniczącego Rady
Wolontariatu.
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Niedawno dołączył Ojciec do
Zarządu Caritas Polska. Jednym
z nowych obowiązków Ojca
jest opieka nad wolontariatem,
który odgrywa coraz większą
rolę w Caritas. Wcześniej był
Ojciec duszpasterzem młodzieży,
również tej zaangażowanej
w wolontariat. Czy w pełnieniu
nowej funkcji pomagają Ojcu
doświadczenia?
Współpraca z młodym człowiekiem,
który ma w sobie pragnienie bezinteresownej pomocy i wiary w ideały,
była zawsze dla mnie twórczym doświadczaniem niekończących się pomysłów i niewyczerpywalnej energii.
Przychodzę ze świadomością ogromnej różnorodności, jaka cechuje naszych wolontariuszy. Wynika ona nie

tylko z wieku i doświadczenia, ale
też z formacji, wychowania czy też
sposobu zarządzania wolontariatem
w różnych diecezjach. Muszę być
uważny, by nasze działania i decyzje
raczej uwalniały potencjał twórczy
prowadząc do rozwoju wolontariuszy i Caritas.
Jednym z zadań Ojca
będzie budowanie nowych
narzędzi współpracy między
wolontariuszami, tymczasem
wolontariat Caritas to
ogromna rzesza osób
w kilkudziesięciu diecezjach
w Polsce. W jaki sposób
będzie Ojciec komunikował się
z wolontariuszami? Czy umożliwia
to obecna struktura wolontariatu
w Caritas?

Caritas
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podstawowe struktury, w ramach
których działają wolontariusze:

Z jednej strony chciałbym wykorzystać mocne strony struktury wolontariatu, którymi jest sieć koordynatorów
wolontariatu w diecezjach oraz opiekunów i liderów. Stały dialog budujący relacje z osobami koordynującymi
wolontariat w diecezjach pozwoli na
lepsze nasze rozumienie wyzwań i sukcesów wolontariatu Caritas. Z drugiej
strony za ważne uważam organizowanie ogólnopolskich akcji, które pozwolą nam na bezpośredni kontakt
z wolontariuszami. Osobiste poznanie,
współdziałanie, wspólne doświadczenia czynią z nas wspólnotę i zmieniają
komunikację – z obcych na znajomych
i partnerów w działaniu.
Chcielibyśmy, wychodząc naprzeciw sygnałom z diecezji, opracować
koncepcję i wdrożyć platformę do
komunikacji z wolontariuszami. Gdy
zdarzy się nagła potrzeba pomocy,
wymagająca kontaktu z wolontariuszami, koordynator w diecezji będzie
mógł szybko wysłać powiadomienie
do grupy wolontariuszy. Taka platforma umożliwiłaby też większą
integrację wolontariuszy Caritas,
np. przez przesyłanie wiadomości
motywujących i formacyjnych.
Czy mógłby Ojciec przedstawić
obecną strukturę wolontariatu
Caritas działającego w Polsce?
Caritas Polska współdziała z 44
diecezjalnymi i archidiecezjalnymi
zespołami Caritas w Polsce. Tworzą one największe w naszym kraju
środowisko wolontariuszy, ponad 80
tysięcy członków. To ogromny ruch,
który skupia ludzi chcących przekazać innym osobom bezinteresowny
dar z siebie. Można wyróżnić trzy
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Szkolne Koła Caritas – tworzą je
głównie uczniowie oraz nauczyciele (w roli opiekunów), którzy oprócz
obowiązków lekcyjnych gromadzą
się, by zrobić coś więcej. Ich działania to zazwyczaj zbiórki pieniężne,
gromadzenie ubrań i żywności dla
potrzebujących. Czasem towarzyszą
chorym i osobom samotnym, czasem
odrabiają lekcje i bawią się z dziećmi
z ubogich rodzin.
Parafialne Zespoły Caritas – gromadzą osoby dorosłe we wspólnym celu
niesienia dobra. W świecie, w którym rozpadają się więzi społeczne,
PZC dają parafianom możliwość
ponownej integracji z sąsiadami na
rzecz wsparcia drugiego człowieka
oraz poczucie bycia potrzebnym. To
ludzie, którzy wspierają projekty Caritas diecezjalnych, zbierają środki,
poświęcają swój czas potrzebującym.
Centra Wolontariatu Caritas – funkcjonują w wielu diecezjach i koordynują pracę zespołów SKC, PZC oraz
licznych wolontariuszy akcyjnych i indywidualnych. CWC szkolą i integrują
wolontariuszy, pełnią rolę pośredników wolontariatu, pomagają poszczególnym placówkom Caritas znaleźć
osoby, które mogłyby poświęcić swój
czas na pomaganie innym.
Wiele mówi się dziś
o profesjonalizacji pracy
charytatywnej, w tym
również wolontariatu. Caritas
w Polsce zawsze czerpała
dobre wzorce od zachodnich
sąsiadów i uczestniczyła
w międzynarodowych zjazdach
wolontariuszy. Czy będzie Ojciec
chciał nadal podążać w tym
kierunku?

Mamy bardzo dobre relacje z Caritas
Europa oraz innymi Caritas europejskimi. Systematycznie współpracujemy przy międzynarodowych projektach, np. Young Caritas, co pozwala
nam uczyć się od siebie wzajemnie.
Uważam jednak, że na naszym krajowym podwórku znajdziemy również
wiele inspiracji do tego, w jaki sposób efektywnie i satysfakcjonująco
współpracować z wolontariuszami.
Chcemy szukać dobrych praktyk
w diecezjach i innych organizacjach
współpracujących z wolontariuszami
i dzielić się nimi w ramach wolontariatu Caritas.
Problemem wolontariatu w Polsce
i w Europie jest coraz mniejszy
udział młodych ludzi. Czy widzi
Ojciec sens prowadzenia wśród
młodzieży akcji zachęcających
do bezinteresownego dzielenia
się dobrem? Czy jest miejsce na
prowadzenie takich projektów, jak
Young Caritas?
Gdy myślę o młodych ludziach, których znam, to widzę w nich potrzebę
działania i wpływu, które wynikają
z niezgody na otaczający świat skupiony wokół konsumpcji, wielkich
pieniędzy i powierzchownych relacji. Naszym zadaniem jest często
dać przestrzeń do działania, pomóc
nakreślić cel, wspierać działanie doświadczeniem, wiedzą i finansami.
Samo prowadzenie akcji zachęcających do wolontariatu to mało.
Musimy pamiętać, że współpracę
z wolontariuszem należy traktować
jako inwestycję, w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie strony
angażują swoje najcenniejsze zasoby
takie, jak własne życie, wiedzę, czas
oraz fundusze. Obie strony z inwestycji tej wychodzą bogatsze, odczuwają satysfakcję z pomocy na rzecz
osób potrzebujących, zdobywają
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nowe doświadczenie czy umiejętności, wnoszą swój unikalny wkład
w budowanie bardziej sprawiedliwego świata i odpowiedzialnego
społeczeństwa.
Niewątpliwie coraz większe
znaczenie ma promocja
wolontariatu. W latach ubiegłych
odbywały się obozy dla
wolontariuszy, organizowane
są gale. Jak jeszcze można
promować wolontariat? Czy
bierze Ojciec pod uwagę media
społecznościowe?
Promocja wolontariatu jest jednym
z naszych celów strategicznych na
najbliższe 3 lata. Chcemy skupić
się na zwiększeniu widoczności
oraz podkreśleniu roli wolontariatu Caritas.
W październiku 2020 r. zorganizowaliśmy Galę Wolontariatu on-line,
w której wzięło udział prawie 200
młodych wolontariuszy. Wiemy, że
najlepszym spotkaniem ludzi jest
spotkanie osobiste, jednak pandemia wymusiła na nas skorzystanie
z nowych technologii. Galę oceniam jako sukces, pokazała ona wolontariat Caritas jako dynamiczną
wspólnotę, w której warto działać.
Wolontariusze wspólnie modlili się,
rozmawiali ze sobą w wirtualnych
pokojach o swoich działaniach,
dzielili się pomysłami, wzięli udział
w inspirujących webinariach, tańczyli

Dołącz do
wolontariuszy
Caritas

ordynatorów z całej Polski. Liczymy
na to, że będzie to nasza, wspólnie
budowana przestrzeń służąca do
dzielenia się inspiracjami, sukcesami
oraz do poszukiwania odpowiedzi na
pytania związane z wolontariatem.

Ojciec Cordian Szwarc OFM
od września 2020 r. pełni
funkcję zastępcy dyrektora
Caritas Polska. Jego opiece
powierzono bardzo prężnie
rozwijający się projekt Caritas
Laudato Si, a także sprawy
związane z wolontariatem,
którymi zajmuje się jako
Przewodniczący Rady
Wolontariatu.

i cieszyli się, że mimo trudnych warunków mogą się ze sobą spotkać.
W promocji wolontariatu, skorzystamy z wypracowanych przez Caritas
Polska kanałów, dostosowując przekaz do wybranych odbiorców. Promocja wolontariatu Caritas powinna
odbywać się zarówno dzięki mediom
tradycyjnym, np. telewizji, jak i społecznościowym. Na Facebooku tworzymy grupę Wolontariat Caritas
w Polsce. Prosimy o dołączenie do
grupy wszystkich wolontariuszy i ko-

Epidemia nie eliminuje potrzeb ludzi,
nie możemy powiedzieć: przeczekamy, aż zagrożenie minie. COVID-19
to wyzwanie na wielu płaszczyznach,
w pierwszej kolejności wszyscy skupiliśmy się na zdrowiu i wsparciu
osób najbardziej zagrożonych, np.
seniorów. Jednak pandemia wpłynie
też na pogłębienie się ubóstwa i bezrobocia, szans edukacyjnych oraz
samotność ludzi. Ludzką potrzebą
jest też chęć pomocy i solidarności
z innymi. Doświadczamy sytuacji,
w której do Caritas zgłaszają się
nowe osoby, które czują, że teraz
chcą pomóc innym.
Mimo pandemii możemy z zachowaniem bezpieczeństwa wolontariuszy

Wolontariat Caritas w liczbach

44
diecezje rozwijają
działalność Szkolnych
Kół Caritas
i Parafialnych
Zespołów Caritas.
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Sytuacja epidemiczna w kraju i na
świecie przekreśla organizowanie
zjazdów, zgromadzeń, a także
wiele innych działań, które
związane są z bezpośrednim
kontaktem z drugim człowiekiem.
To szczególnie dotyczy pracy
wolontaryjnej. Czy są tworzone
odgórne procedury postępowania
dla wolontariuszy? Czy
epidemia nie eliminuje z pracy
charytatywnej najmłodszych?

ponad 80 tysięcy
tylu wolontariuszy Caritas jest w całym kraju.
Angażują się na dwa sposoby – akcyjny, czyli
w pojedyncze akcje, oraz stały, czyli w pomoc
regularną. Uczestniczą również w zjazdach,
koloniach i pielgrzymkach, które mają cel
formacyjny i integracyjny.

Caritas
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i osób w potrzebie robić bardzo wiele
i na wiele rzeczy mamy wpływ. Wolontariuszy obowiązują takie same
zalecenia bezpieczeństwa, jak każdego z nas: maseczka, dezynfekcja
i dystans społeczny. Wszyscy robimy zakupy, więc wolontariusz może
zrobić je też dla osoby starszej. Może
prowadzić korepetycje on-line dla
dzieci, które słabiej sobie radzą
z edukacją.
W Polsce jest ogromna rzesza
wolontariuszy w wieku dojrzałym,
którzy mają czas i chętnie
angażują się w inicjatywy
Parafialnych Zespołów Caritas.
Czy widzi Ojciec potrzebę
profesjonalizacji tych grup?
Widzę przede wszystkim potrzebę
docenienia pracy tych grup, wsparcie ich działań oraz zachęcenie osób
młodszych do angażowana się w te
wspólnoty. Parafialne Zespoły są
często najbliżej osób potrzebujących
i mają realne możliwości pomocy. Jeśli myślę o profesjonalizacji, to mam
na myśli regularne spotkania zespołu
oraz stałą formację jego członków,
pokazywanie lokalnej społeczności
prowadzonych działań. Zespół nie
powinien się zbierać tylko w sytuacjach kryzysowych lub w związku
z prowadzonymi akcjami.
W Polsce mamy wielu
wolontariuszy, także tych
związanych z Kościołem, ale ich

rola nadal jest niedoceniana,
a nawet mało znana osobom
niezaangażowanym. Czy mógłby
Ojciec wskazać najważniejsze
zadania wolontariuszy związanych
z Caritas? Kto może liczyć na ich
pomoc?
Najprościej odpowiadając: pomoc
wolontariusza Caritas powinien móc
otrzymać każdy człowiek, który tego
potrzebuje, z uwzględnieniem możliwości i kompetencji danego wolontariusza.
Odpowiadając na potrzebę docenienia wolontariatu: we wrześniu
2020 roku Caritas Polska przyjęła
dokument „Strategia rozwoju wolontariatu Caritas w Polsce”, składający
się z 4 celów strategicznych oraz odpowiadających im celów operacyjnych. Strategia wskazuje kierunki
działań i niezbędnych interwencji,
aby przy zachowaniu tożsamości,
w oparciu o wartości chrześcijańskie,
dążyć do profesjonalizacji wolontariatu Caritas. Pozwoli wprowadzić
potrzebne standardy pracy z wolontariuszami w Polsce. Odpowie na
potrzeby, w szczególności Szkolnych
Kół Caritas, Parafialnych Zespołów
Caritas oraz Centrów Wolontariatu.
Poszerzy grono naszych wolontariuszy i pomoże zbudować długotrwałe
relacje oparte o wspólne wartości
chrześcijańskie. Będzie wspierać rozwój wrażliwości społecznej i postaw
altruistycznych. Podniesie kompe-

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem
skontaktuj się
z koordynatorem
wolontariatu
Caritas w swojej
diecezji – kontakty
do koordynatorów
znajdziesz na stronie
caritas.pl/wolontariat
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tencje oraz sprzyjać będzie aktywności osób chcących działać na rzecz
lokalnej społeczności.
Według ks. Marcina Łojko*
praca wolontariusza powinna
skupiać się na czterech filarach.
Pierwszym jest propagowanie
dzieł miłosierdzia. Drugi to
właściwe rozpoznanie potrzeb
osób przyjmujących pomoc.
Trzecim jest organizacja
i udzielanie samej pomocy.
Ostatnim filarem jest troska
o rozwój osobisty i duchowy.
Czy podobnie postrzega Ojciec
wolontariat? Czy czwarty filar jest
dla Ojca równie istotny?
Działanie jest owocem modlitwy,
relacji z Ojcem, dlatego rozwój osobisty i duchowy postawiłbym na
pierwszym miejscu. Drugim filarem
jest działanie, które jest efektywne
tylko wtedy, gdy jest dobrze rozeznana sytuacja, w której ktoś potrzebuje pomocy. Efekty wspólnej
pomocy, dobre praktyki i inspiracje
oraz zaproszenie do włączania się
w dzieła miłosierdzia stanowią trzeci
i czwarty filar.
Rozmawiała Justyna Składowska
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski,
Mikołaj Brożek
* Prelekcja pt. „Działalność parafialnego Zespołu
Caritas w Inowrocławiu. Aspekty prawne
i duszpasterskie”, pierwsza Ogólnopolska
Interdyscyplinarna Konferencja naukowa
w Inowrocławiu.

Jeśli masz pytania
nie wiesz, w jakiej diecezji
mieszkasz, lub chcesz
się dowiedzieć więcej
o działaniach wolontariatu,
skontaktuj się ze specjalistą
ds. wolontariatu:
Marta Dobrzyńska,
mdobrzynska@caritas.org.pl
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WTZ
Czas pandemii narzuca
nam wiele ograniczeń
i wprowadza niepewność. Nie jest to łatwe,
ale większość z nas sobie
z tym radzi. Większość
to jednak nie wszyscy.
Dla niektórych świat jest
ogromny i niezrozumiały, a życie zbyt szybkie
i pełne zagrożeń. Osoby
z niepełnosprawnością
intelektualną szczególnie
źle znoszą czas zmian.
Jedynym oparciem są
dla nich opiekunowie
i ośrodki takie, jak WTZ,
które po zniesieniu obostrzeń na chwilę otworzyły swoje drzwi w maju
tego roku, by ponownie
je zamknąć jesienią.
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Zajęcia
w pandemicznej
rzeczywistości

W życiu wielu osób niepełnosprawnych ośrodki wsparcia odgrywają
bardzo ważną rolę. Stało się to
szczególnie widoczne wiosną tego
roku, kiedy z powodu pandemii musiały zostać pierwszy raz zamknięte.
Uczestnicy pozostając w domach,
zostali odcięci od bezpośredniego
kontaktu z grupą i instruktorami, nie
rozumiejąc do końca sytuacji. Wtedy
właśnie od działań ośrodków zależało to, jak osoby z niepełnosprawnością, a także ich rodziny i opiekunowie przejdą czas koniecznych
obostrzeń związanych z pandemią.
Szereg takich działań podjęły Warsztaty Terapii Zajęciowej w całym kraju, m.in. WTZ Caritas Archidiecezji
Warmińskiej we Fromborku. Metody
zdalnego kontaktu z podopiecznymi wypracowane wiosną, pozwoliły
sprawniej wejść w ten tryb w październiku.

Dzień, który wszystko
zmienił
Pierwsze procedury w WTZ we
Fromborku musieliśmy wprowadzić
w marcu, kiedy to PFRON wydał komunikat o konieczności zawieszenia
zajęć prowadzonych w Warsztatach
Terapii Zajęciowej w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. W trosce
o zdrowie i bezpieczeństwo naszych
uczestników 13 marca 2020 r. zajęcia
w naszej placówce zostały pierwszy
raz zawieszone. W ostatnim dniu zajęć uczestnicy WTZ dostali informacje dotyczące przestrzegania zasad
higieny i bezpieczeństwa tak, aby
zminimalizować ryzyko zakażenia się
koronawirusem. Pracownicy przeszli
na tryb pracy zdalnej, w której utrzymywali stały kontakt telefoniczny

Caritas

>>

z uczestnikami oraz ich rodzinami
bądź opiekunami. Były to rozmowy
wspierające, przypominające o zachowaniu ostrożności, podnoszące
na duchu, poprawiające humor. Nadrzędnym celem tych rozmów było
jednak zachowanie ciągłości w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
tak aby strata tego, co już uzyskali
na warsztatach, była jak najmniejsza. Proponowaliśmy uczestnikom
zadania, które powinni wykonywać
w ramach terapii zajęciowej, zachęcaliśmy do pomocy rodzicom i opiekunom w codziennych czynnościach
wykonywanych w domach, przekazywaliśmy materiały, dzięki którym
mogli kontynuować terapię. Do naszej placówki uczęszczają również
osoby samotne i starsze, dlatego
też instruktorzy terapii zajęciowej
włączyli się w bezpośrednią pomoc
tym osobom, zachowując wszelkie
środki ostrożności. W tak trudnym
dla wszystkich czasie pracownicy
naszej placówki z dużym zaangażowaniem i empatią podeszli do wykonywania swoich obowiązków, dzięki
czemu żaden z naszych uczestników
nie pozostał bez wsparcia. W taki
oto sposób funkcjonowaliśmy przez
wiele tygodni. Tęsknota naszych
uczestników za powrotem do dawnej
normalności była ogromna. Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy
na pozytywne informacje i kolejne
etapy odmrażania życia społecznego, a przede wszystkim na możliwość powrotu na normalne zajęcia
w ośrodku WTZ. Taką możliwość
otrzymaliśmy po 24 maja, kiedy to
placówki pobytu dziennego mogły
wznowić swoją działalność dostosowując się do rekomendacji przygotowanych przez Główny Inspektorat
Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia. Sytuacja epidemiczna w naszym
regionie była na tyle dobra, że 28
maja WTZ ponownie zaczęły funkcjonować.
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Organizowanie nowej
normalności
Podejmując decyzję o powrocie musieliśmy wziąć pod uwagę obostrzenia związane z koronawirusem oraz
specyfikę naszej placówki. Kierownik
WTZ wprowadził więc nowe zasady
obowiązujące podczas zajęć, dzięki
którym mogliśmy lepiej dbać o bezpieczeństwo naszej warsztatowej
rodziny.
Warsztaty Terapii Zajęciowej we
Fromborku zapewniają rehabilitację
społeczną i zawodową 30 osobom
z niepełnosprawnością intelektualną
i ruchową. Zajęcia odbywają się w 6
pracowniach. Uczestnicy w większości dowożeni są busem. Aby
zminimalizować ryzyko zakażenia
się koronawirusem, wprowadziliśmy
system rotacyjny. Uczestnicy zostali
podzielni na dwa piętnastoosobowe
zespoły, a te zespoły na trzy pięcioosobowe grupy. W każdym dniu odbywały się więc trzy kursy dowożące
uczestników. Pięcioosobowa grupa,
która przyjeżdżała danym kursem,
była przypisana do jednego instruktora (instruktorzy zostali podzieleni
na dwa trzyosobowe zespoły). Dzięki

temu, że mamy dwóch kierowców,
każdy z nich mógł zostać przypisany do piętnastoosobowego zespołu i zawsze dowoził tych samych
uczestników. Taki system sprawił,
że dana grupa wraz z instruktorem
nie miała kontaktu z inną grupą i z innym instruktorem przebywającymi
w danym dniu w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Każdy więc piętnastoosobowy zespół uczestników,
trzyosobowy zespół instruktorów
i kierowca do nich przypisany pojawiali się w placówce co drugi dzień.

Zajęcia z marginesem
bezpieczeństwa
Większość uczestników pierwszy
kontakt miała z kierowcą, który
przeprowadzał pomiar temperatury, dezynfekcję i przypominał
o obowiązku zasłaniania nosa i ust.
Kierowcy zostali wyposażeni w przyłbice bądź maseczki oraz rękawiczki

Kiedy w maju znów ruszyły
zajęcia stacjonarne, uczestnicy
WTZ we Fromborku
zachowywali środki ostrożności.
Wiele czasu mogli także
spędzać na świeżym powietrzu
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jednorazowe. Środek transportu był
dezynfekowany po każdym kursie.
Po przyjeździe do siedziby WTZ
instruktor przypisany do danego
kursu, czyli do pięcioosobowej grupy, odbierał uczestników z busa, po
czym mierzył temperaturę i pilnował
dezynfekcji rąk. Zajęcia prowadzone
były zgodnie z celami wyznaczonymi
w Indywidualnym Programie Rehabilitacji z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. W pracowniach
uczestnicy i instruktor przebywali
w przyłbicach oraz często myli ręce.
Pracownie były wietrzone i kilkukrotnie dezynfekowane w ciągu dnia.
Atutem naszej placówki jest jej położenie, dlatego – w miarę możliwości – zajęcia prowadzone były na
świeżym powietrzu. Pracownie WTZ
mieszczą się w dwóch zabytkowych
kanoniach, które wchodzą w skład
Ogrodów Kanonickich. Jest to niezwykle urokliwe miejsce o każdej porze roku, a uczestnicy chętnie dbają
o rozciągający się wokół teren. Mamy
tutaj mały warsztatowy ogródek
warzywny, rabaty kwiatowe, a także sporą część terenów zielonych.
Miejsca jest dużo, więc każda z grup
może wykonywać prace na świeżym
powietrzu nie wchodząc w drogę innej grupie.
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Swoją specyfikę mają zajęcia rehabilitacyjne, nie zrezygnowaliśmy z nich
jednak, tylko je zmodyfikowaliśmy,
by odbywały się wyłącznie w formie
jeden na jeden. W miarę możliwości
fizjoterapeuta i uczestnik zasłaniali
nos i usta, a ćwiczenia dobierane
były tak, by kontakt nie był zbyt
bliski. Kolejnym elementem, który
został zmieniony ze względu na zaistniałą sytuację, były posiłki. Przed
pandemią dużą wagę przywiązywaliśmy do wspólnego obiadu, jednak
potem musieliśmy podzielić się na
grupy.
Organizując nową rzeczywistość
w naszej placówce z tyłu głowy musieliśmy mieć ostrzeżenia o drugiej,

jesiennej fali koronawirusa. Mentalnie byliśmy na to przygotowani.
W miarę możliwości na taką ewentualność starliśmy się również przygotować naszych uczestników po to,
by zaoszczędzić im stresu, którego
w związku z pandemią nie brakuje
w ich codziennym życiu. Sumienne
przestrzeganie nowych zasad spowodowało, że w pełnym składzie
i zdrowiu mogliśmy prowadzić rehabilitację osób z niepełnosprawnością do momentu, w którym sytuacja
epidemiczna w kraju znacznie się
pogorszyła. 23 października Wojewoda Warmińsko-Mazurski zalecił
zawieszenie działalności placówek
dziennego pobytu. Sytuacja wymagała od nas ponownego przejścia na
tryb pracy zdalnej i wprowadzenia
zasad z początku pandemii. Bogatsi
o doświadczenia dzisiaj do naszych
działań podchodzimy z większym
spokojem. Wierzymy, że w zdrowiu
przejdziemy przez czas pandemii
i będziemy mogli wrócić do placówki,
dając uczestnikom możliwość pełnego korzystania z terapii.
Tekst Sylwia Kurowska, instruktor terapii
zajęciowej WTZ we Fromborku Caritas
Archidiecezji Warmińskiej
Zdjęcia Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Niedawno tak bawili się
uczestnicy WTZ we Fromborku.
Dziś tęsknią za sobą wierząc,
że wkrótce znów się spotkają
na zajęciach w ośrodku
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Nieszczęścia, których
nie przewidział system
Poprzez serwis
UratujeCie.pl, prowadzony
przez Caritas Polska, do
dziś udało się zebrać
od darczyńców ponad
6 milionów złotych.
To pieniądze, które
w rzeczywisty sposób
zmieniają życie osób, które
przygniotła choroba lub
inne zdarzenie losowe.
Na łamach kwartalnika
prezentujemy wybrane
historie beneficjentów
serwisu.

Zgłoszenia
Caritas Polska poprzez serwis
UratujeCie.pl prowadzi
zbiórki dla osób z całej Polski.
Zgłoszenia przyjmowane są
przez Caritas diecezjalne,
które po rozeznaniu sprawy
wnioskują do Caritas Polska
o rozpoczęcie zbiórki
w serwisie UratujeCie.pl
i ogólnopolską jej promocję.
Jeżeli jesteś w trudnej
sytuacji życiowej lub znasz
osobę potrzebującą pomocy,
skontaktuj się z najbliższym
diecezjalnym oddziałem
Caritas.
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Są takie życiowe sytuacje i ludzkie
nieszczęścia – rzadkie choroby, kosztowne terapie – które nie kwalifikują
się do objęcia systemową pomocą
oferowaną przez państwo, wyłamują się z urzędowych schematów tak
zwanych przypadków. Ci, na których spadło takie nieschematyczne nieszczęście, zdani są zwykle
na wrażliwość i empatię obcych,
zwykłych ludzi, którzy zechcą podzielić się tym, co mają, aby ulżyć
komuś w cierpieniu. Wyszukiwanie
takich właśnie „bezprzydziałowych”
nieszczęść i stworzenie platformy
dla wszystkich, którzy chcieliby pomóc ich ofiarom, to idea, która legła
u podstaw internetowego serwisu
pomagam.caritas.pl, przekształconego w UratujeCie.pl.

— Zbieramy pieniądze na pomoc konkretnym osobom w sumie od 6 lat, a pod
nazwą UratujeCie.pl – od 1,5 roku. Te 6
mln zł, które zebraliśmy przez ten czas,
to tylko środki z darowizn przekazanych
przez osoby indywidualne bezpośrednio
na zbiórki. Nie wliczamy w to żadnych
dodatkowych grantów, pieniędzy ze
skarbonek w sklepach czy z programu
lojalnościowego — tłumaczy Marta
Modrzejewska, koordynatorka projektu. — Do tej pory zrealizowaliśmy
z sukcesem 144 zbiórki, głównie na
sfinansowanie leczenia i rehabilitacji,
które nie są refundowane przez NFZ, ale
także na zakup sprzętu do rehabilitacji,
aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich oraz na poprawę warunków
bytowych, np. odbudowy domów po pożarach, albo dostosowanie pomieszczeń
dla osób niepełnosprawnych — dodaje
koordynatorka.
Historie podopiecznych serwisu
UratujeCie.pl to opowieści o zmaganiach z bólem, walce o normalne
życie lub przynajmniej uczynienie
go bardziej znośnym. Miarą sukcesu jest tu często ulga w cierpieniu.
Mimo dramatycznych doświadczeń
dzieci i dorośli zakwalifikowani do
udziału w programie nie poddają się,
a dzięki wsparciu darczyńców mogą
przezwyciężać problemy, które wydawały się nie do pokonania.
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Nadia
Nadzieja na normalne
dzieciństwo

jest bardzo mało, a kwota do zebrania
ogromna. Ta operacja to jedyna nadzieja dla mojej córeczki na normalne
życie bez bólu, na poruszanie się bez
pomocy. To nasze największe i jedyne
marzenie — opowiada mama Nadii.
Zwracamy się z prośbą o wpłaty darowizna na zbiórkę Nadii:
 serwisie www.uratujecie.
w
pl/potrzebujacy/Nadia
lub przelew na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu:
NADIA29

Jonatan
Zaufali jeszcze raz

Nadia jak każda 6-latka lubi bawić
się z koleżankami, malować (bardzo
ładnie), śpiewać, tańczyć i śmiać
się. Niestety urodziła się z artrogrypozą, chorobą o niezbadanym
pochodzeniu, która charakteryzuje
się wielostawowymi przykurczami
i sztywnością stawów. Nadia na co
dzień korzysta ze specjalistycznego
sprzętu ortopedycznego i zamiast
bawić się i poznawać świat, jest stałym gościem w szpitalach. Po ostatniej operacji wydawało się, że nie
ma już możliwości poprawy stanu
zdrowia Nadii. Okazało się jednak,
że Nadia została zakwalifikowana na
operację w Instytucie Paleya, która
daje dużą szansę na to, że będzie
chodzić, biegać, ba, nawet skakać,
jak jej rówieśnicy. Operacja kosztuje
300 000 złotych i nie jest refundowana przez NFZ.
— Operacja planowana była na wrzesień 2020. Tego terminu z powodu pandemii nie udało się utrzymać. Czasu
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— Mamo, ja mam coś dziwnego na szyi
— oświadczył Jonatan w pewien poniedziałkowy poranek. Serce Pauli,
mamy Jonatana, podeszło do gardła.
Ta wiosna miała być, mimo pandemii
wokół, pierwszą spokojną, po heroicznej walce o implanty słuchowe
dla młodszej córeczki Gai, która
urodziła się całkowicie niesłysząca.
Niestety, po serii badań, u Jonatana
zdiagnozowano chłoniaka Hodgki-

na, nowotwór krwi, który rozwija
się w węzłach chłonnych. Jonatan
natychmiast znalazł się w szpitalu
i przez kilka miesięcy przechodził
intensywną chemioterapię, która
powoduje poważne skutki uboczne.
— Chemia niszczy wszystko. Raka,
ale także zdrowe komórki. Po tych
kilku miesiącach w szpitalu Jonatan
nie ma żadnej odporności, jest słaby i obolały, nie ma sił — opowiada
Paula. — Jonatan znosił pobyt w szpitalu z wielką godnością i pogodą. Nie
wiem, skąd to się brało. To on często
podnosił mnie na duchu, a nie odwrotnie — dodaje Paula, a w jej oczach
pojawiają się łzy.
Jonatan jest już w domu, ale proces powrotu do zdrowia jest długotrwały i wymaga kosztownych
leków odbudowujących odporność
organizmu. Jonatan musi przejść
rehabilitację odbudowującą mięśnie
i sprawność. U pacjentów onkologicznych niezbędne jest wsparcie
psychologiczne. To rodzice muszą
pokryć koszty co najmniej półrocznej rehabilitacji po leczeniu onkologicznym. Żyją bardzo skromnie,
z jednej pensji. Opieka nad Jonatanem i Gają wypełnia szczelnie każdą
minutę. Już nie jeden raz doświadczyli ogromnej życzliwości i pomocy innych. Wierzą, że i tym razem
zbiorą pieniądze – kiedyś pomogły
Gai normalnie się rozwijać, teraz
pozwolą Jonatanowi odzyskać zdrowie. Wszystkich, którzy chcą pomóc
Jonatanowi, prosimy o wpłaty na
jego zbiórkę:
w serwisie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Jonatan
lub przelanie darowizny
bezpośrednio na konto
47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł przelewu:
JONATAN28
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Anna mieszka z mężem Arkadiuszem
i synami w niewielkiej wsi. Chłopcy
uczą się świetnie i aktywnie działają
w wolontariacie. Anna jest dumna
z synów. Szymon ma stypendium
papieskie, a w przyszłości chce iść
na studia. Są dobrą, kochającą się
rodziną. Można powiedzieć: sielanka.
Gdyby nie to, że Ania od ponad 10 lat
cierpi na niedowład czterokończynowy wiotki, nieuleczalną chorobę
układu nerwowego, która powoduje uszkodzenia mięśni, nerwów
i brak połączeń między nerwami.
Ania być może już nigdy nie wróci
do pełni sił. Głównie leży, z trudem
przemieszcza się do łazienki, nie jest
w stanie używać balkonika. Wymaga
całodobowej opieki. Arkadiusz musiał porzucić pracę, to on prowadzi
dom, zajmuje się żoną i synami. Do
długiej listy jego obowiązków można
dopisać pracę w roli terapeuty. Mąż
robi Annie masaże, podaje lekarstwa,
pomaga poruszać się, kiedy Anna
jest w lepszej formie. Pieniędzy mają
bardzo mało – renta Anny, zasiłek
opiekuńczy Arkadiusza i 500+ dla
chłopców. Prawdę mówiąc, ledwo
wiążą koniec z końcem. Chorobę,
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na którą cierpi Anna, z powodu relatywnie niewielkiej liczby przypadków, wrzucono do wspólnego worka
z etykietą „choroby rzadkie”. Łączy
je wiele – trudności z diagnostyką,
brak kompleksowej opieki lekarskiej,
drogie leki, często nierefundowane przez NFZ. W przypadku Anny
jedynym środkiem, który na kilka
miesięcy poprawia jej stan, jest podanie komórek macierzystych. To
relatywnie nowy rodzaj leczenia,
realizowany wyłącznie prywatnie.
Rodziny nie stać na taki wydatek.
Anna, mimo że jest ciężko chora,
ma w sobie dużo siły i optymizmu.
— Nigdy się nie załamuję. Wiele osób
jest w gorszej niż ja sytuacji — mówi.
— Wierzę, że ludzie dobrej woli pomogą nam i uda się zebrać pieniądze potrzebne na następne podanie komórek
macierzystych — dodaje. Darowizny
dla Anny można przekazywać:
 serwisie www.uratujecie.
w
pl/potrzebujacy/Anna
lub przelewem na konto 47
1160 2202 0000 0003 2305
9331, wpisując tytuł przelewu: ANNA26

Oliwka
Walka z czasem
fot. Foto Venus Magdalena Ruda

Anna
Z etykietą
„choroby rzadkie”

uratujecie.pl

Oliwka, wymarzona córeczka i siostrzyczka, urodziła się z nieuleczalną,
wyniszczającą chorobą. SMA rozwija

się na skutek mutacji w genie odpowiedzialnym za kodowanie białka
w neuronach ruchowych. Obumierają neurony ruchowe w rdzeniu
kręgowym, co sprawia, że mięśnie
ciała słabną i stopniowo zanikają.
Nie tak miało być. Oliwka przyszła
na świat po tym, jak Agnieszka i Łukasz przeżyli śmierć przedwcześnie
narodzonego dziecka. Oliwka była
cudem, który wydarzył się po śmierci
Zuzi. Ciąża przebiegała wzorcowo,
po porodzie Oliwka otrzymała 10
punktów w skali Apgar. A jednak coś
nie dawało rodzicom spokoju… Oliwka nie rozwijała się tak, jak dzieci.
Seria badań i testów przyniosła odpowiedź. Niewydolność oddechowa,
osłabione mięśnie, trudności z poruszaniem się – to tylko niektóre
z wielu problemów osób cierpiących
na rdzeniowy zanik mięśni (SMA).
Szacuje się, że co roku w Polsce rodzi się ok. 50 dzieci z tą podstępną
chorobą. Rodzice Oliwki nie poddają
się, szukają metod leczenia na całym
świecie. Dotarli do informacji o innowacyjnej terapii genowej Zolgensma,
która zatrzymuje rozwój choroby
natychmiast po podaniu. To wielka
nadzieja dla Oliwki, ale jednocześnie wielkie wyzwanie, bo kuracja
kosztuje niewyobrażalne pieniądze.
Mama Oliwki uważa, że Bóg nie zsyła nam ciężaru, którego nie bylibyśmy w stanie udźwignąć. Agnieszka
wierzy głęboko, że pieniądze uda
się zebrać, a Oliwka będzie zdrowa.
Każdy z nas może pomóc Oliwce.
Wystarczy wpłacić darowiznę:
w serwisie www.uratujecie.
pl/potrzebujacy/Oliwka
lub dokonać przelewu na
konto 47 1160 2202 0000 0003
2305 9331, tytuł
przelewu: OLIWKA30
Opracowała Agnieszka Sobocińska
Zdjęcia archiwa prywatne
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Nie wyrzucaj, dziel się
Bilans strat
ponad

800

mln osób
na świecie
blisko

9

mln ton

247

kg

jest dotkniętych
problemem
niedożywienia i głodu,
co wynika z nierówności
w dostępie do żywności
żywności marnuje się
rocznie w Polsce. Jest
to 36 ton emisji CO2
i strata 1,72 mld m3
zużytej do produkcji
wody. To tak, jakby
każdy Polak codziennie
przez rok wylewał
83 półtoralitrowe
butelki wody
zmarnowanej
żywności przypada
na statystycznego
Polaka rocznie.
To tak, jakbyśmy
codziennie wyrzucali
do kosza 1,5 bochenka
chleba. Prawie
połowa wyrzuconej
żywność pochodzi
z gospodarstw
domowych

42

%
Polaków

wyrzucało żywność
w 2018 roku
– najwięcej marnuje
się pieczywa, owoców,
wędlin i warzyw

34

nie zauważa
terminu ważności

25

wyrzuca produkty
ze względu na ich
złą jakość

15

robi za duże
zakupy

10

przygotowuje zbyt
duże porcje posiłków,
których resztki
wyrzuca

%
Polaków
%
Polaków
%
Polaków
%
Polaków

Żródło: Raport Caritas Polska „Odpowiedzialne wykorzystanie żywności” (2020)
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Przed marnowaniem żywności przestrzega nas papież
Franciszek. W duchu papieskiego nauczania Caritas pomaga
dzielić się żywnością i zapobiega jej wyrzucaniu. Służy temu
program „Spiżarnia Caritas” oraz liczne akcje „Tak. Pomagam!”.
Obchodzony 16 października Światowy Dzień Żywności jest okazją,
aby przypomnieć o współczesnym
paradoksie, którym jest współistnienie takich problemów społecznych, jak głód i niedożywienie oraz
marnowanie żywności, pociągające
za sobą szkody dla środowiska naturalnego. Caritas stara się odpowiadać
na te wyzwania organizując redystrybucję żywności, pochodzącej
z jednej strony ze zbiórek, z drugiej
– od sprzedawców, czyli ze sklepów,
które przekazują produkty z krótkim
terminem przydatności.

Ofiarni w trudnych
czasach
Mimo utrudnień organizacyjnych
związanych z epidemią koronawirusa
w piątek 25 września i w sobotę, 26
września odbyła się osiemnasta już
Zbiórka Żywności Caritas „Tak. Pomagam!”. W akcję zaangażowanych
było prawie 6 tys. wolontariuszy,
którzy zbierali żywność w 795 sklepach. Czekali na klientów w placówkach sieci Biedronka, Lidl, Carrefour,
Kaufland, Lewiatan, Mila, Netto, Tesco, Stokrotka, Społem, Auchan, B1
i w wielu innych sklepach. W koszach
Caritas znalazły się m.in.: mleko,
mąka, cukier, makaron, ryż, płatki
kukurydziane, olej, konserwy mięsne
i warzywne, dżemy, majonez, sosy

i zupy w proszku, herbata, płatki
śniadaniowe, napoje i słodycze dla
najmłodszych, a także środki czystości. Zebrano łącznie 92 tys. kg
żywności, która trafi do blisko 30
tys. osób potrzebujących, w tym do
rodzin wielodzietnych, samotnych
rodziców, bezdomnych i chorych
oraz do placówek prowadzonych
przez Caritas diecezjalne.
— Serdecznie dziękujemy za ofiarność
i pomoc organizacyjną wszystkim,
którzy zaangażowali się w zbiórkę:
darczyńcom, wolontariuszom i kierownikom sklepów. To budujące, że
w tak trudnym czasie pandemii tak
wielu z nas chce się dzielić z innymi
— podkreśla Bartłomiej Kulisz, koordynator akcji.

Żeby nic się nie
zmarnowało
Podczas gdy dziesiątki tysięcy potrzebujących zgłaszają się po pomoc
żywnościową, w Polsce marnuje się
blisko 9 mln ton żywności rocznie.
Blisko połowa tej ilości przypada na
gospodarstwa domowe. Najwięcej
marnuje się pieczywa, owoców, wędlin i warzyw. Powodem jest najczęściej przegapienie terminu ważności,
zła jakość kupionych produktów,
bądź po prostu kupowanie zbyt dużych ilości jedzenia.

Caritas
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nie gryzło

Cię sumienie,

— Dobrze zaplanowane zakupy i wykorzystane w domu produkty to nie
tylko mniej zmarnowanego jedzenia,
ale także ochrona zasobów środowiska
— zwraca uwagę Magdalena Masiak,
koordynator programu Spiżarnia Caritas. — Statystyczny Polak marnuje
247 kg jedzenia każdego roku, ale pamiętajmy, że zmarnowana żywność to
także 16,6 mln ton CO₂eq, czyli niemal
5% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w Polsce, a także ogromne
straty wody zużywanej do produkcji
artykułów spożywczych. Każdy z nas
może mieć wpływ na ograniczenie tych
strat, mądrze planując swoje zakupy
i wykorzystując kupione produkty
bądź dzieląc się nimi z potrzebującymi — dodaje.

Spiżarnia Caritas
w liczbach
Od 2017 roku Caritas Polska realizuje w partnerstwie z Caritas
diecezjalnymi program Spiżarnia
Caritas. Ma on na celu zapewnienie
osobom najuboższym regularnego
dostępu do produktów żywnościowych i przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez dystrybucję
produktów spożywczych z krótkim
terminem przydatności. Produkty te
są odbierane ze sklepów i przekazywane do placówek Caritas oraz bezpośrednio osobom potrzebującym.
W 2020 roku, do końca września,
wolontariusze Caritas odebrali 3 355
ton żywności. W ramach Spiżarni
Caritas w latach 2017 i 2018 przekazano potrzebującym ponad 2 600
ton żywności rocznie, a w roku 2019
już ponad 4 000 ton żywności o wartości 50 mln złotych.
W ramach programu 43 Caritas
diecezjalne oraz inne organizacje
kościelne, jako organizacje pożytku publicznego, podpisały umowy
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na odbiór żywności z blisko 1300
sklepami różnych sieci handlowych.
Odbierają żywność także z ponad 40
magazynów i hurtowni. W tym roku
rozpoczęły ponadto odbiór produktów nieżywnościowych („non-food”).

Warto łączyć siły
Dzięki żywności z programu Spiżarnia Caritas prawie 50 tys. osób
regularnie otrzymuje paczki lub posiłki w jadłodajniach Caritas. W organizowanie pomocy żywnościowej
w tej formie jest zaangażowanych
500 Parafialnych Zespołów Caritas
i ponad 1600 wolontariuszy.
Największym partnerem w programie Spiżarnia Caritas jest sieć
sklepów Biedronka, która wspiera
Caritas również w innych działaniach. W realizację programu zaangażowały się także: Aldi, Carrefour,
Eurocash, Kaufland, Lidl, Nestle,
Schiever, Selgros oraz Tesco.
— W tym roku ruszyły pierwsze kampanie edukacyjno-informacyjne sieci
handlowych. Ich celem jest budzenie
świadomości klientów i wskazywanie
konkretnych pomysłów, jak można zapobiegać marnotrawieniu żywności. To
dobry kierunek. Aby powstrzymać zjawisko występujące na tak dużą skalę,
musimy połączyć wysiłki organizacji,
sprzedawców i konsumentów — zaznacza Magdalena Masiak.
Opracowanie Magdalena Masiak

 la wszystkich, którzy
D
chcieliby dowiedzieć się
więcej o tym, jak podzielić
się z innymi i nie marnować
jedzenia, oraz poznać
działania Spiżarni Caritas,
uruchamiamy stronę:
www.spizarnia.caritas.pl

że marnuje
się jedzenie
Planuj zakupy
Do sklepu zabieraj ze
sobą listę zakupów.

Czytaj
etykiety

Sprawdzaj terminy
przydatności do
spożycia, żeby mieć
pewność, że zdążysz
wykorzystać zakupione
produkty.

Przechowuj
jedzenie
w odpowiedni
sposób

Niewykorzystane
produkty zamknij
w szczelnym pojemniku
i włóż do lodówki lub
zamroź. Możesz je
później odgrzać lub
wykorzystać
do innych dań.

Bądź
kreatywny
w kuchni

Do przepisów
podchodź elastycznie.
Do tworzenia potraw
używaj produktów,
które masz w domu,
a w szczególności tych,
które mają najkrótszy
termin przydatności do
spożycia.

Podziel się
z innymi

Zaproś bliskich na obiad
lub przekaż żywność
potrzebującym.
Wykorzystuj okazje
i buduj więzi.

Chroń naszą
planetę
i środowisko
Segreguj odpady
i opakowania
po żywności.
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Elementem chrześcijaństwa jest postawa wdzięczności. W rzeczywistości jednak nie dostrzegamy wartości tego, co mamy, co otrzymaliśmy od Boga. Przestajemy być wrażliwi na piękno otaczającego nas świata,
a co więcej – niszczymy go naszymi działaniami. Do
zmiany zachęca nas papież Franciszek w encyklice
Laudato si’ inspirowanej życiem św. Franciszka, dlatego niedziela po wspomnieniu tego świętego stała się
świętem dla świata stworzonego. W tym roku obchodzona była pod hasłem „Dowody miłości do wody”.

W tym roku Niedzielę Świętego
Franciszka obchodziliśmy 4 października. W ramach projektu Caritas Laudato Si odbyły się ekoeventy
w 10 diecezjach w Polsce. Zachęcały

CARITAS ARCHIDIECEZJI
POZNAŃSKIEJ

— Pierwszy raz się spotkałam z tym,
by była możliwość przyjścia na mszę
św. ze zwierzakiem. Coś pięknego,
bo powinniśmy miłować wszystkie

istoty żywe — tak Niedzielę św.
Franciszka zapamiętała pani Monika.
Archidiecezja poznańska świętowała ją
ekologicznym piknikiem w parafii św.
Antoniego Padewskiego. Była msza św.
w intencji całego Stworzenia,
błogosławieństwo zwierząt i warsztaty
dotyczące ekologii integralnej.
Uczestnicy zastanawiali się też, co
można zrobić we własnej parafii, by
zadbać o nasz wspólny dom.
CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Fot. Stanisław Piotrowski

— Season of Creation to zachęta dla
nas, by z jednej strony doświadczyć
piękna Stworzenia, zachwycić się nim,
a z drugiej by podjąć refleksję nad naszymi nawykami czy wykroczeniami
przeciw Stworzeniu. Może nas to skłonić do wejścia na drogę ekologicznego
nawrócenia, zmiany sposobu myślenia
czy zachowania, także w kontekście
kryzysu ekologicznego — mówi Andrzej Grupa, koordynator programów Caritas Laudato Si.

do zastanowienia się nad współczesnymi wyzwaniami, jakie kryją się
pod papieskim wezwaniem do „troski o nasz wspólny dom”. W roku,
który rozpoczął się suszą i modlitwami o deszcz, tematem wiodącym
Niedzieli św. Franciszka była woda
– nasza kochana, pokorna siostra,
którą doceniamy dopiero wtedy,
gdy jej zabraknie. Spotkania podczas
Niedzieli św. Franciszka zapraszały
lokalną społeczność, by odkrywać
bogatą duchowość franciszkańską,
która uaktualniona przez papieża
Franciszka może stać się doskonałym
przewodnikiem po ekologii i zachętą
do uważności w naszym świecie.

Fot. Robert Woźniak

Niedziela św. Franciszka obchodzona
jest w pierwszą niedzielę po wspomnieniu św. Franciszka, które przypada w dniu 4 października. Kończy
ona Święto Stworzenia (Season of
Creation) celebrowane w Kościele
na całym świecie, rozpoczynające
się 1 września, czyli w Światowy
Dzień Modlitw o Ochronę Świata
Stworzonego. Począwszy od tego
dnia aż do 4 października Kościół
zwraca szczególną uwagę na tematy
związane z ekologią.

Diecezja bydgoska świętowała
Niedzielę św. Franciszka w Żołędowie.
W parku nadleśnictwa odbył się piknik,
podczas którego można było
skosztować ekologicznych produktów
oraz wysłuchać wykładów na temat
zdrowej żywności, wody, znaczenia
pszczół oraz recyklingu. Wcześniej
w tamtejszej parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego odbyła się msza św.
Biskup Jan Tyrawa zauważył, że
współczesny człowiek przestał pytać
o prawa, które rządzą otaczającą go

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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rzeczywistością. — Być ekologiem, to
mieć takie spojrzenie, które pozwala nam
ocenić całość i się w niej odnaleźć, by jej
nie niszczyć — powiedział bp Tyrawa.
CARITAS ARCHIDIECEZJI
WARMIŃSKIEJ

Fot. Anna Such/
archidiecezja katowicka

CARITAS ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

W słoneczną Niedzielę św. Franciszka
Katowice odwiedziła Mobilna Ambasada
Laudato Si, by porozmawiać o ekologii.
W ogrodach bazyliki św. Ludwika Króla
i Wniebowzięcia NMP można było
zwiedzić wystawę infografik na temat
wody, klimatu, powietrza,
bioróżnorodności, recyklingu, żywności,
ekonomii dobra wspólnego i encykliki
Laudato si’. Z ekspozycji można było
dowiedzieć się, dlaczego możemy
spodziewać się masowych przesiedleń
nad Bałtykiem lub ile żywności na

Fot. Joanna Ziaja
/arch. częstochowska

W Częstochowie obchody Niedzieli
św. Franciszka rozpoczęły się mszą św.
w parafii pw. św. Zygmunta. Kazanie
wygłosił o. Cordian Szwarc OFM,
zapraszając do zastanowienia się nad
tym, co daje nam szczęście. Czy
kolejne zakupy i przedmioty, jakie
gromadzimy, są nam naprawdę
potrzebne? Wśród atrakcji były stoiska
z ekokosmetykami, pracownie
zielarskie, wykład o wodzie i animacje
dla dzieci. Przyszli też specjaliści od
fotowoltaiki. Wodociągi
Częstochowskie zapraszały do
eksperymentów związanych z wodą
i udowadniały, że woda z kranu jest
zdrowa i zdatna do picia. Wydarzenie
dopełniał poczęstunek na bazie
ekologicznych, lokalnych i sezonowych
produktów.
CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

Fot. Archiwum NŚF
Koszalin

Fot. Krystyna Kucewicz

CARITAS ARCHIDIECEZJI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Mszą św. z udziałem zwierząt
domowych rozpoczęła się Niedziela
św. Franciszka w Olsztynie.
Wydarzenie zorganizowała Caritas
Archidiecezji Warmińskiej,
a gospodarzem była akademicka
parafia św. Franciszka z Asyżu.
Warsztaty produkcji świec przy użyciu
kwiatów, czarnuszki, siemienia
lnianego i innych lokalnych dodatków
pozwoliły mieszkańcom na nowo
odkryć dary prosto z pola. Oprócz
standardowego poczęstunku na gości
czekała degustacja potraw
z marchewkowych obierek. Brzmi to
bardzo zaskakująco, ale jak najbardziej
wpisuje się w zasady życia zero waste.

numer 4 – grudzień 2020

świecie trafia do kosza. Namiot stał się
miejscem rozmów o tym, co wspólnego
ma chrześcijaństwo z ekologią, i jak
w swoim otoczeniu wdrażać przesłanie
Laudato si’.

Obchody w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej miały miejsce
w Tymieniu. Wydarzenie odbyło się
tutaj nieprzypadkowo. To na tym
terenie podczas pierwszej edycji
projektów realizowanych w ramach
Caritas Laudato Si powstał Park św.
Franciszka. Woda obficie spadająca

z nieba nie przerwała radosnego
świętowania. Mieszkańcy przybyli na
mszę św., po której nastąpiło
błogosławieństwo zwierząt. Parafianie
zabrali ze sobą psy, koty, a nawet
świnki morskie. Jednym z ważniejszych
punktów było uroczyste sadzenie
drzew. Pośród atrakcji znalazły się
także warsztaty edukacyjne,
zabawy dla dzieci, zajęcia
z zielarstwa, ekologiczne
specjały i wypieki.
CARITAS ARCHIDIECEZJI
BIAŁOSTOCKIEJ
Caritas Archidiecezji
Białostockiej zaprosiła na
Niedzielę św. Franciszka do parafii
pw. św. Franciszka w Fastach.
Po odpustowej mszy św.
o godzinie 11 odbył się
wykład ks. Tomasza
Kozłowskiego pt.
„Laudato si'. W trosce
o wspólny dom”. Można
też było obejrzeć
wystawę pięknych
prac wykonanych
przez podopiecznych
Klubu Seniora Caritas
przy parafii św.
Kazimierza Królewicza
w Białymstoku.
W luźniejszej części
programu chętni brali
udział w warsztatach
mydlarskich. Były też
zabawy i animacje dla
dzieci oraz pyszny i zdrowy
poczęstunek dla wszystkich.

Fot. Caritas Archidiecezji
Białostockiej

>>
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Podsumowaliśmy
30 lat działalności
Czy możliwa jest lepsza
współpraca między
państwem, biznesem
i organizacjami takimi,
jak Caritas? Co państwo
robi, by wspierać
najuboższych? Czy możliwa
jest dobroczynność
w biznesie bez PR? Takie
i inne ważne pytania padły
na panelu dyskusyjnym,
który zorganizowano
z okazji 30-lecia Caritas.
Odpowiedzi staną się
kanwą do wprowadzenia
zmian, o których będzie
można porozmawiać przy
okazji kolejnego jubileuszu.
Panel dyskusyjny pod tytułem „Solidarnie z Caritas”, który odbył się
9 października w Warszawie, był
elementem obchodów jubileuszu
reaktywacji Caritas w Polsce. Stał
się on okazją do podsumowania działalności i przedstawienia planów na
przyszłość największej organizacji
charytatywnej w Polsce, ale też do
odpowiedzi na pytanie najważniejsze – jak skutecznie objąć pomocą
potrzebujących w kraju i na świecie, odpowiadając w ten sposób na
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wezwanie papieża Franciszka do
braterstwa zawarte w najnowszej
encyklice „Fratelli tutti”.

Jak rozwijać solidarność
Caritas już od 30 lat skutecznie buduje dzieła miłosierdzia i solidarności
w Polsce i na świecie. Za sobą ma
trzy dekady odpowiadania na potrzeby bliźnich w obliczu dynamicznych
zmian społecznych i ekonomicznych,
kryzysów gospodarczych oraz klęsk
żywiołowych w kraju i na świecie,
a także szybkiego reagowania w sytuacjach wymagających sprawnego
podjęcia działań, czego przykładem
są programy interwencyjne #PomocDlaSeniora i #WdzięczniMedykom, które wystartowały wiosną
tego roku w odpowiedzi na zagrożenie spowodowane COVID-19.
— Wspieramy seniorów, bezdomnych,
wykluczonych i dzieci w Polsce, równolegle uczestniczymy w walce ze skutkami pandemii, w odbudowie zniszczonego Bejrutu, wspieramy uchodźców
w Kolumbii i Jemenie, a także rodziny
w pogrążonej w konflikcie Syrii i Strefie
Gazy. Każdy rok przynosi nowe jeszcze
większe wyzwania, które coraz częściej mają wymiar globalny. W tym
zmieniającym się świecie warto jednak pozostać z tą solidarnością, która
przecież jest nam tak bliska. Wierzę,
że to ona stanowi odpowiedź na wyzwania współczesności — powiedział
ks. Marcin Iżycki poprzedzając wypowiedzi gości i zaprosił ich do dys-

kusji, nakreślając jej kierunek. — Jak
utrwalać i rozwijać solidarność między ludźmi, organizacjami, narodami.
O tym właśnie chcemy dziś rozmawiać
z naszymi przyjaciółmi, bo od tego zależy przyszłość Caritas i przyszłość nas
wszystkich .

Pandemia to pobudka
Jeden z ważniejszych obszarów działalności Cartias w Polsce to przeciwdziałanie ubóstwu w krajach
afrykańskich, a także reagowanie
na kryzysy humanitarne, klęski żywiołowe i sytuacje związane z konfliktami zbrojnymi w wielu innych
regionach świata. Jest to zadanie
wymagające ogromnego zaplecza
logistycznego, doświadczenia, a także środków finansowych, dlatego
też w pomoc zagraniczną włączają
się Caritas z wielu państw. Jednak
– jak zaznaczył kolejny panelista – na
froncie zawsze jest Caritas Polska.
Specjalny gość wydarzenia, Aloysius
John, sekretarz generalny Caritas
Internationalis, odpowiadał na pytanie o rolę Caritas Internationalis
w krajach misyjnych dotkniętych
pandemią. Kontekstem dla tematu
była najnowsza encyklika papieża
Franciszka: — W encyklice „Fratelli
tutti” słowo solidarność pojawia się
28 razy i myślę, że to nie przypadek, to
znak czasu — powiedział prowadzący
panel Ludwik Kotecki, przekazując
głos gościowi.
— COVID-19 to próba dla ludzkości.
Pandemia dotyczy każdego, bogatego
czy biednego. Byłem w Libanie w zeszłym tygodniu. Spotkałem tam adwokata, który przyznał, że ma miliony
dolarów, ale boi się śmierci, koronawirusa. Papież Franciszek powiedział, że
pandemia to pobudka dla ludzkości
i wezwał do przemyślenia naszego
stylu życia — rozpoczął wypowiedź
Aloysius John i przedstawił cztery
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wyzwania, przed którymi postawiła
nas obecna sytuacja. Pierwsze to pojawienie się nowych biednych, którzy
pozostają bez pracy. W Afryce ludzie
nie mogą znaleźć zatrudnienia, choć
chcą wykonywać najprostsze zajęcia.
Z kolei w Indiach w trudnej sytuacji
są nietykalni, czyli przedstawiciele
najniższych kast, którzy nie mają
żadnej możliwości podjęcia pracy.
Drugie wyzwanie to pauperyzacja
biednych. Trzecie to nierówności
w dostępie do służby zdrowia i zaspokajania podstawowych potrzeb.
Ostatnie wyzwanie, które przestawił
gość, to niepewny dostęp do żywności. Zauważył ponadto, że pandemia
ujawniła nowy fenomen – załamania
się pomocy międzynarodowej. Duża
liczba pracowników międzynarodowych organizacji humanitarnych została zwolniona. — Chodzi o postawę
wycofania. Sprawy narodowe stają się
priorytetem. To jest uzasadnione, ale,
jak mówi papież Franciszek, „zapomina
się o dalszym sąsiedzie”. W tej sytuacji Caritas Internationalis kontynuuje
swoje wysiłki w promocji nowych form
solidarności. Papież Franciszek mówi:
„Bądźcie zręczni, bądźcie twórczy
w swojej solidarności, w swojej pracy
nad solidarnością” (…). Konkludując,
chciałbym powiedzieć, że Caritas Polska jest na pierwszej linii frontu w krajach Europy Wschodniej w pomocy
wielu krajom globalnego Południa,
ale główne wyzwanie dla was to bycie
twórczym, jak chce papież Franciszek
(…). Budujmy przyszłość we wzajemnej
odpowiedzialności, koncentracji jedni
na drugich, co będzie wyrażać naszą
przynależność do wspólnego domu
– matki Ziemi — podsumował przedstawiciel Caritas Internationalis.

Kierunek: ułatwienia
„Solidarność wyraża się w sposób
konkretny poprzez służbę, która
może przybierać wiele różnych form

numer 4 – grudzień 2020

30 lat Caritas w Polsce

przejmowania odpowiedzialności za
innych. Służba oznacza przeważnie
troskę o to, co słabe. Jak Krajowa
Administracja Państwowa, wspiera
dobroczynność takich organizacji,
jak Caritas?” To kolejne pytanie, jakie
prowadzący postawił w dyskusji.
— Troszcząc się o stan gospodarki,
o wsparcie przedsiębiorców, o zachowanie miejsc pracy i zachowanie płynności przedsiębiorstw, co daje przedsiębiorcom możliwość kontynuowania
dzieł charytatywnych. To jest pośredni
wpływ na to, co się dzieje, ale myślę, że
bardzo istotny — odpowiada Magdalena Rzeczkowska, szefowa Krajowej
Administracji Skarbowej. — To jest też
taka bezpośrednia działalność Krajowej Administracji Państwowej, która
ma zawsze trudny wybór: pomagać,
ułatwiać czy kontrolować. W czasie
pandemii był i jest to zdecydowanie
jeden kierunek – ciągłe ułatwienia. To
jest kierunek pomocy, kierunek udzielania różnego rodzaju ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych — dodaje
Magdalena Rzeczkowska.
Administracja państwowa, dysponując całym wachlarzem możliwości
wspierania przedsiębiorców, wykorzystuje także pakiet odchudzania
VAT – slim VAT, estoński CIT, nowy
JPK VAT, nową matrycę VAT i wiele
innych rozwiązań, które pobudzają

gospodarkę. Jak zapewniła szefowa
KAS, budżet jest tak konstruowany,
by nie straciły programy socjalne,
szczególnie te mające na celu pomoc
rodzinom i ludziom starszym.
— Staramy się też jako pracownicy
— uzupełnia wypowiedź sekretarz
stanu. — Dzięki zbiórce pieniędzy
udało się zakupić 4 respiratory dla 4
szpitali, a co roku staramy się uczestniczyć w akcjach Caritas takich, jak Tytka
Charytatywna czy Torba Miłosierdzia.

Pomagać albo
nie przeszkadzać
„Solidarność to jest słowo o wiele
większe niż parę sporadycznych aktów wielkoduszności. Znaczy mówienie i działanie w kategoriach wspólnoty, priorytetu życia wszystkich nad
przywłaszczeniem sobie dóbr przez
niewielu”. Kolejny cytat z encykliki
papieża Franciszka otworzył pole do
dyskusji o problemie wykluczenia,
a także sytuacji niepełnosprawnych
i zabezpieczeniu ich potrzeb. Na ile
państwo spełnia się w roli opiekuna
najsłabszych i na ile wspiera organizacje pomocowe? Odpowiedzi
na te pytania udzielił kolejny gość
debaty – minister Paweł Wdówik,
sekretarz stanu w Ministerstwie

Aloysius John,
sekretarz
generalny
Caritas
Internationalis,
i Magdalena
Rzeczkowska,
szefowa
Krajowej
Administracji
Skarbowej
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Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych.
— Zasada pomocniczości – czyli tak
działać, żeby nie przeszkadzać tym,
którzy chcą zrobić coś dobrego – jest
szalenie ważna. Na przykładzie współpracy między Caritas a ministerstwem
widać, że ministerstwo, jako ten najwyższy organ władzy państwowej,
wykonawczej, ma działać w taki sposób, żeby tych, którzy chcą zrobić coś
dobrego, wesprzeć, tam gdzie potrafi,
a jeśli nie potrafi, to się wycofać, żeby
nie przeszkodzić — zauważa Paweł
Wdówik i dodaje, że istotne jest,
by w ramach ogromnego przedsięwzięcia, jakim jest ustalanie budżetu
państwa, wygospodarować środki,
które pozwolą pomagać potrzebującym, niezależnie od wsparcia, jakiego
udzielają organizacje pozarządowe.
— Osoby, które najmniej mogą, które
są najbardziej zależne, są ciągle w sytuacji gorszej niż można by oczekiwać
od państwa europejskiego w XXI
wieku. Ciągle mamy poczucie, że za
mało jesteśmy w stanie zaoferować,
że ciągle pomagamy tym ludziom, ale
w sposób, który pozwala im funkcjonować na najniższym dopuszczalnym
poziomie. A wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnością powiedziałoby, że
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nawet tego im nie oferujemy — przyznaje prelegent i dodaje, że wciąż
podejmowane są wysiłki, by zmienić
sytuację i z roku na rok zwiększa się
kwota przeznaczona na pomoc.
Minister poruszył także ważną kwestię, która paraliżuje niekiedy skuteczność działania wielu organizacji
pozarządowych. Zauważa, że biurokracja przybiera w naszym kraju
monstrualne rozmiary. — Upraszczajmy możliwie system podatkowy dla
firm, nie dokuczajmy im ponad miarę,
bo ta dokuczliwość polega głównie na
biurokracji.

Dostawcy rozwiązań
„Nie można naiwnie ignorować faktu, że obsesja na tle konsumpcyjnego zużycia, zwłaszcza gdy niewielu
jest w stanie tak żyć, może sprowokować jedynie przemoc i wzajemne
zniszczenie.” Dramatyczne słowa
papieża zawarte w encyklice „Fratelli tutti” pobudzają do rozważań
nad własnym konsumpcjonizmem
i nierównością w dostępie do dóbr.
Czy ma tu coś do zrobienia każdy
z nas? Czy możemy wymagać zmodyfikowania postawy od dużych
firm? Caritas wśród swoich partnerów ma firmy odpowiedzialne
społecznie, jedną z nich jest Jeronimo Martins i Fundacja Biedronki, dlatego do debaty zaproszona została Katarzynę Scheer,
prezes Fundacji Biedronki.
— Oczekiwanie, że firmy będą
odgrywały rolę w rozwiązywaniu
istotnych społecznych problemów, rośnie — zauważa prezes.
— Czujemy, że robimy to, co trzeba

Katarzyna Sheer
podczas przemówienia;
obok Justyna Szafraniec
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robić, nie ma w tym kalkulacji korzyści. Wierzę, że oczekiwanie od biznesu zrównoważonego rozwoju będzie
rosło, to dobry trend. W działaniach
pomocowych warto patrzeć na firmy
nie tylko poprzez pryzmat ich działalności czysto charytatywnej, bo nie
rozwiązuje ona problemów w większej
skali. Myślę, że warto patrzeć na firmy
jako sprawne mechanizmy, które mogą
dostarczać pewnych rozwiązań, usług,
produktów, które przyczyniają się do
rozwiązywania istotnych społecznie
kwestii. W naszym przypadku to jest
infrastruktura, ludzie, 3 tys. sklepów,
sieć dostawców i machina logistyczna.
Trzeba patrzeć na firmy przez pryzmat
tego, co mogą one wnieść jako dostawcy pewnych rozwiązań.
Jako przykład dobrego partnerstwa,
gdzie każdy wnosi do współpracy
swój potencjał, prezes podała współpracę Biedronki i Fundacji Biedronki z Caritas. Jej wynikiem jest m.in.
program „Na codzienne zakupy”,
w ramach którego zidentyfikowani
seniorzy otrzymują przedpłacone
karty, zasilane co miesiąc kwotą 100-150 zł i mogą nimi płacić w sklepach
Biedronka.

Pomaganie
bez korzyści?
„Będący w drodze Samarytanin
poszedł dalej, nie spodziewając się
uznania ani wdzięczności (…). Zatroszczmy się o kruchość każdego
mężczyzny, kobiety, dziecka i starca,
z tą postawą solidarności i troski, postawą bliskości miłosiernego Samarytanina.” Czy Samarytaninem może
być duża firma? Czy istnieją darczyńcy, którzy nie szukają korzyści i nie
komunikują swojej dobroczynności
publicznie? Czy budowanie relacji
opartych tylko na wartościach jest
możliwe w biznesie? Na wynikające
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z cytowanego fragmentu encykliki
„Fratelli tutti” pytania odpowiadał
kolejny gość panelu – Justyna Szafraniec, dyrektor public relations
z Generali Polska.
— W ubezpieczeniach idea solidarności
widoczna jest jak w soczewce. Duża
grupa klientów składa się mniejszą
kwotą po to, żeby jedna z tych osób,
kiedy będzie potrzebowała pomocy,
tę pomoc otrzyma. Firma ubezpieczeniowa tą pomocą zarządza i szacuje
ryzyko tak, by kwota wystarczyła
wszystkim potrzebującym pomocy
— mówi dyrektor. — My w Generali
robimy bardzo wiele projektów, o których nie mówimy głośno — dodaje.
Generali to jeden z ważniejszych
partnerów biznesowych Caritas Polska, z którym współpraca zacieśniła się, gdy wystartowały programy
interwencyjne Caritas na początku
pandemii.
— Nie robiliśmy tego po cichu z wielu
powodów. Po pierwsze sama organizacja jest bardzo medialna i znana w Polsce. Ale wybraliśmy Caritas z innego
względu – by mieć organizację, która
jest wiarygodna, solidna i która gwarantuje zrealizowanie projektu. Druga
istotna rzecz to szybka reakcja. Caritas
bardzo szybko zareagowała, gdy pojawiła się pandemia, bardzo szybko
wybrała dostawców respiratorów,
przedstawiła koszty, oceniła potrzeby
i nawiązała współpracę ze szpitalami.
Widzimy tu współpracę trójstronną.
Mamy organizację pożytku publicznego, ministerstwo, które pomogło
wybrać szpitale i nas jako firmę, która
wspomogła zakup respiratorów — wyjaśnia Justyna Szafraniec.
Odnosząc się do kolejnego pytania
dyrektor rozwinęła temat zrównoważonego rozwoju, który dziś powinien być nieodłącznym elementem
funkcjonowania firm.
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— Solidarność i zrównoważony rozwój
to jest element wpisany w nasze DNA.
My nie możemy działać inaczej. Zrównoważony rozwój rozumiemy bardzo
szeroko, nie tylko jako dotacje, jako
wsparcie charytatywne, ale też sposób,
w jaki prowadzimy biznes. Zdajemy
sobie sprawę, że nasze społeczeństwo
się starzeje i w związku z tym musimy
szukać rozwiązań, które będą wspierały to społeczeństwo w przyszłości.
To, jak wspieramy naszych klientów,
w jaki sposób likwidujemy szkody, ma
prowadzić do działania w sposób zrównoważony. Oczekują tego od nas nowi
pracownicy – oni chcą być w firmie,
która jest odpowiedzialna, chcą się
angażować w programy pomocowe.
Żadna firma komercyjna, żadna duża
organizacja na świecie nie może sobie
pozwolić na to, by nie być odpowiedzialną.

Profesjonalizacja
i tradycja
Głosem podsumowującym spotkanie
była wypowiedź gospodarza – ks.
Marcina Iżyckiego – do której wprowadził kolejny cytat z najnowszej
encykliki papieża Franciszka: „Dobra,
podobnie jak miłości, sprawiedliwości i solidarności, nie osiąga się raz na
zawsze. Trzeba ją zdobywać każdego
dnia. Nie można się zadowalać tym,
co już się osiągnęło w przeszłości
i poprzestać na korzystaniu z tego.”
Nawiązujące do słów Franciszka py-

tania dały sposobność do podsumowań i przedstawienia dalekosiężnych
planów, jakie stawia przed sobą Caritas: Quo Vadis Caritas? Organizacja
społeczna z silnym, słyszalnym głosem w sprawach społecznych czy
tylko organizacja charytatywna skupiona na pomocy? Czy Caritas jest
gotowa, by nadal być pośrednikiem
między biznesem a potrzebującymi?
— Pamiętamy o dwóch rzeczach
– o tradycji i o nowoczesności. Pierwszą trzeba pielęgnować, a drugą rozwijać — rozpoczął wystąpienie ks.
Iżycki. — Postrzegam też tak rolę
Caritas Polska. Jesteśmy instytucją
służebną wobec Caritas diecezjalnych
i to, co robimy i będziemy chcieli robić,
to rzecznictwo. Naszymi partnerami
są ministerstwa – m.in. finansów,
zdrowia, spraw zagranicznych i spraw
wewnętrznych, bo realizujemy z nimi
szereg projektów. To bardzo ważne
projekty, bo dotyczące uchodźców
i migrantów, problemów zdrowotnych,
społecznych oraz realizowane poza
granicami kraju. To, co nas czeka i już
się dokonuje, to profesjonalizacja. Dziś
mamy dwie arabistki i wielu kompetentnych ludzi. Otwieramy też nowe
przestrzenie dla chcących pomagać
– w tym tygodniu uruchomiliśmy duży
projekt z Mastercard umożliwiający
donację za pomocą datkomatów. Jesteśmy też partnerem Jeronimo Martins, Generali, Carrefour i wielu innych
firm, z którymi możemy dyskutować
o sprawach najważniejszych i projektować nowe wydarzenia. Quo vadis?
Do większej profesjonalizacji. Quo
vadis? Tam, gdzie są nasi potrzebujący. Biednych będziemy mieli zawsze,
ale ważne, żebyśmy byli tą instytucją
Kościoła, dzięki której bieda będzie
malała. Quoi vadis? Dalej na krańce
świata, bo rozwijamy nasze programy
zagraniczne.
Opracowała Justyna Składowska
Zdjęcia Maurycy Pieńkowski, Mikołaj Brożek
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Nowi członkowie Zarządu Caritas Polska
Na ostatnim Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski powołano dwóch nowych zastępców
dyrektora Caritas Polska – ks. Pawła
Dzierzkowskiego, kapłana archidiecezji częstochowskiej, i ojca Cordiana Szwarca OFM, który w Caritas
Polska pełni rolę animatora krajowego w projekcie Caritas Laudato Si.
Caritas Polska jest organizacją, która
się rozwija, stale poszerzając obszary
działania, dlatego konieczne okazało
się powołanie nowych zastępców dyrektora ks. Marcina Iżyckiego. Przejmą
oni odpowiedzialność za konkretne
działy w strukturach Caritas. — Ksiądz

2016 r. pełnił rolę zastępcy dyrektora
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
i specjalizował się w pracy ze wspomnianymi grupami społecznymi.
Z kolei ojciec Cordian Szwarc, który
także został członkiem Zarządu Caritas Polska, miał okazję, by wdrożyć
się w pracę w centrali, bowiem od
tego roku pełni rolę animatora krajowego w projekcie Caritas Laudato
Si, promującym ekologię integralną.
— Jako zastępca ojciec Cordian będzie opiekował się dodatkowo sprawami związanymi z wolontariatem,
który zajmuje coraz ważniejszą rolę
w strukturach Caritas. Jego profesjonalizacja, rozwój, wymiana myśli,
promocja dobrych praktyk, także tych
z Kościoła powszechnego, budowanie
nowych narzędzi do współpracy między wolontariuszami z różnych diecezji
to nowe zadania ojca Cordiana — do-

daje Ireneusz Krause. Zagadnienia
związane z wolontariatem są ojcu
Cordianowi szczególnie bliskie, bowiem już wcześniej współpracował
z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat i sprawy Kościoła jako duszpasterz Pielgrzymki Młodzieży Różnych
Dróg i Kultur. Ponadto brał udział
w przygotowaniu Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
Oprócz nowych członków i dyrektora w Zarządzie Caritas Polska pozostaje Jarosław Bittel, do którego
obowiązków należy m.in. koordynacja pracy obszaru zagranicznego
Caritas Polska, w tym programów
rozwojowych i humanitarnych, oraz
sekretarz Caritas Polska Ireneusz
Krause, który zajmuje się ekologią
integralną, standardami zarządzania,
współpracą z Caritas Europa oraz
Caritas Internationalis.

Mniej śmieci – więcej pamięci

Paweł będzie miał pieczę nad sprawami
krajowymi, będzie głosem słabszych,
wykluczonych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i migrantów, czyli grup,
które są dla Caritas szczególnie ważne. Dodatkowo powierzono mu także
opiekę nad UratujeCie.pl – portalem
crowdfundingowym, dzięki któremu
pomagamy osobom chorym i znajdującym się w ciężkiej sytuacji życiowej
— mówi Ireneusz Krause, sekretarz
Caritas Polska. Ksiądz Paweł ma już
duże doświadczenie w koordynowaniu podobnych działań, bowiem od
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To nowa inicjatywa, w którą włączyła się wspólnota Caritas Laudato Si,
zachęcając w tym roku, aby przed
Uroczystością Wszystkich Świętych
pomyśleć, jak w sposób bezpieczny dla środowiska upamiętnić tych,
którzy odeszli.
Plastikowe wieńce, sztuczne kwiaty, okazałe znicze. Przynosimy je na
cmentarze z nadzieją, że posłużą dłużej niż naturalne dekoracje. Efekt niestety często ociera się o kicz, a koszty
utylizacji tych dowodów pamięci są
ogromne – zarówno w wymiarze
ekonomicznym, jak i ekologicznym. Alternatywą jest korzystanie
z tego, co przynosi kolorowa jesień.
— Naturalne wianki to sztuka, która

wyraża emocje, dobre intencje, talent, troskę… To nieporównywalnie
piękniejszy dar niż produkowane
masowo sztuczne dekoracje. Stworzenie ozdób w domu okazuje się być
całkiem proste, a poświęcony na to
czas może być okazją do wspominania bliskich w rodzinnej atmosferze
— przekonuje Dominika Chylewska,
odpowiedzialna za komunikację
w projekcie Caritas Laudato Si.
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Wolontariat naszą siłą
Systematyczna formacja, szkolenia dla liderów, promowanie pracy wolontariuszy jako aktywności
ważnej społecznie i prestiżowej to
założenia „Strategii rozwoju wolontariatu Caritas w Polsce”. W sierpniu
br. w Warszawie nad dokumentem
pracowała Rada Wolontariatu Caritas Polska.
W lipcu 2020 r. dyrektor Caritas
Polska powołał Radę Wolontariatu
Caritas Polska. Mimo trwających wakacji Rada postawiła sobie ambitny
cel przygotowania dokumentu pt.
„Strategia rozwoju wolontariatu Caritas w Polsce”. Założenia były jasne:
podnosimy poprzeczkę, rozwijamy

się, stawiamy na współpracę, uczymy się wzajemnie, odpowiadamy na
rzeczywiste potrzeby w diecezjach,
a każde wprowadzone działanie będzie skutkować widocznym efektem,
np. przygotowaniem propozycji działań wolontariatu w czasie pandemii
wraz z dokumentami prawnymi.
Współpraca z wolontariuszami jest
inwestycją, w której dla osiągnięcia
celu trzeba angażować swoje najcenniejsze zasoby – wiedzę, czas oraz
fundusze. Postawy altruistyczne
wymagają jednak systematycznego, planowanego kształtowania oraz
utrwalania i rozwijania w ramach
struktur Caritas. Ks. Marcin Iżycki,

dyrektor Caritas Polska, podkreślił
podczas spotkania potrzebę dania
konkretnych narzędzi koordynatorom wolontariatu, opiekunom
Szkolnych Kół Caritas oraz liderom
Parafialnych Zespołów Caritas.

Pracownik Caritas Polska nagrodzony
w prestiżowym konkursie
Bartosz Szpurek, zajmujący się w Caritas Polska sprawami związanymi
z pomocą osobom niepełnosprawnym, został laureatem regionalnego etapu konkursu Lodołamacze
2020. Poza pracą poświęca się pasji, którą jest prowadzenie portali
internetowych o tematyce niepełnosprawności. Nagrodę w kategorii
„Dziennikarz bez barier” otrzymał
za przełamywanie stereotypów
i kształtowanie szczególnej wrażliwości społecznej ukierunkowanej na
potrzeby osób niepełnosprawnych.
Serwis Niewidzialni.eu, internetowe radio Niewidzialni FM, portale
lokalne i tematyczne – lista internetowych inicjatyw Bartosza Szpurka
jest długa. W ich rozwijaniu pomaga
mu dziennikarskie doświadczenie,
które zdobywał m.in. w wielkopol-
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skich mediach regionalnych. Swoich czytelników i słuchaczy stara się
zainteresować tematami związanymi z codziennością osób niepełnosprawnych. Problemy i radość z osiąganych sukcesów przeżywane w tym
środowisku są mu szczególnie bliskie,
gdyż sam do niego należy. Swoją
dziennikarską działalność traktuje
jako pasję i jej docenienie przyniosło
mu ogromną satysfakcję. — Byłem
bardzo zaskoczony, kiedy otrzymałem
telefon z zaproszeniem na to wydarzenie. O tym, że zostałem laureatem
konkursu, dowiedziałem się na miejscu,
kiedy wyczytano moje nazwisko. Nigdy nie dostałem żadnej nagrody i nie
czułem potrzeby bycia kimś ważnym.
Bardzo dziękuję za wszystkie oddane
głosy, to miła niespodzianka — cieszy
się Bartosz Szpurek. Lodołamacze

są przyznawane od 15 lat przez
Fundację Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych FAZON.
Ich wręczenie jest corocznym zwieńczeniem kampanii społecznej służącej przełamywaniu stereotypów
i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych i ich
integracją.
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Datkomaty – nowoczesny
wymiar dobroczynności
Szybko zmieniający się świat wymusza na wszystkich konieczność
uczenia się i modyfikację działań.
Dotyczy to nawet sfery dobroczynności, dlatego też Caritas Polska
zdecydowała się rozszerzyć wachlarz możliwości dla ofiarodawców
i zainstalować pierwsze w Polsce
datkomaty.
Nowe urządzenia pozwolą na szybkie, bezgotówkowe przekazanie donacji na wybrany cel charytatywny
Caritas – kartą, telefonem lub dowolnym urządzeniem mobilnym z funkcją płatności. Na ekranie darczyńcy
mogą wybrać jedną z kwot donacji
bądź też wpisać własną. Automaty
pozwolą Caritas jeszcze efektywniej
gromadzić środki w ramach prowadzonych zbiórek, zaś darczyńców
zachęcą do dobroczynności.
— Caritas Polska łączy tradycyjną
naukę Kościoła z nowoczesnymi sposobami komunikacji i pozyskiwania
darczyńców, dzięki którym możemy
nieść pomoc jeszcze większej liczbie
potrzebujących. Datkomaty pokazują,
że podążamy z duchem czasu. Urządzenia te sprawiają, że pomaganie będzie
jeszcze łatwiejsze i dostępne na wyciągnięcie ręki — podkreśla ks. Marcin
Iżycki, dyrektor Caritas Polska.
TECHNOLOGIA A POMAGANIE
Pierwszych jedenaście urządzeń
zostanie zainstalowanych w dziesięciu miejscach – na Lotnisku Chopina w Warszawie (dwa datkomaty), głównych dworcach kolejowych
w Warszawie, Krakowie, Katowicach
i Wrocławiu, w Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Gó-
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rze, w Bazylice Mariackiej w Kołobrzegu, w Parafii pw. Chrystusa Króla
w Sanoku oraz w Centrum Okopowa
w Warszawie. Lokalizacje te cieszą
się dużą popularnością, również
wśród turystów, dlatego w datkomatach będą dostępne cztery opcje
językowe: polska, angielska, francuska oraz niemiecka. W najbliższej
przyszłości datkomaty pojawią się
także w innych miejscach publicznych.
Pomysłodawcą projektu jest Mastercard, zaś partnerami wdrożenia
firmy Polskie ePłatności, jako agent
rozliczeniowy, oraz Mago S.A., integrator rozwiązań dla sektora handlu.
Inicjatywę wsparły także PKP S.A.
oraz Przedsiębiorstwo Państwowe
„Porty Lotnicze” (PPL).
— Polacy są bardzo otwarci na innowacje technologiczne w płatnościach,
a już ponad 91% płatności kartami odbywa się zbliżeniowo. Ta forma płatności w czasie trwającej pandemii
jest postrzegana jako bezpieczniejsza
i bardziej higieniczna niż gotówka,
stąd też datkomaty odpowiadają na
potrzeby konsumentów, którzy mogą
w wygodny, bezgotówkowy sposób
wesprzeć wybraną charytatywną
zbiórkę — mówi Bartosz Ciołkowski,
dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.

• program Rodzina Rodzinie dla
poszkodowanych w konfliktach
zbrojnych, m.in. w Syrii i Strefie
Gazy;
• pomoc dla mieszkańców Bejrutu,
którzy ucierpieli w wyniku sierpniowego wybuchu;
•p
 omoc dla Wenezueli pozostającej w głębokim kryzysie humanitarnym;
•p
 rogram Skrzydła skierowany
do polskich dzieci z uboższych
rodzin.
O każdym programie i akcji pomocowej będzie można dowiedzieć się
więcej z informacji umieszczonych
na panelu datkomatu. Urządzenia
są zarządzane zdalnie, dzięki czemu
Caritas może w każdej chwili dodać
nową zbiórkę, jeśli będzie wymagała
tego sytuacja w kraju lub na świecie. Datkomaty to kolejna możliwość
wsparcia potrzebujących, do wyboru darczyńcy nadal mają także inne
formy wsparcia dzieł Caritas, m.in.
przelew tradycyjny, przelew przez
stronę internetową i charytatywny
SMS.

NA WYBRANY CEL
Donatorzy będą mogli wpłacać pieniądze w datkomatach na wybrane
programy i akcje prowadzone przez
Caritas, związane z bieżącymi potrzebami w Polsce i na świecie. Na
początek wybrano cztery:

Caritas

>>

Wydarzenia

Ekumeniczna Gala
Ubi Caritas
Podczas Gali Ubi Caritas, która odbyła się 26 września w Warszawie,
uhonorowano osoby i instytucje
dające szczególne świadectwo miłosierdzia. Swoje nagrody przyznają
co roku organizacje dobroczynne
kościołów różnych wyznań. Doroczna gala jest okazją do wyrażenia,
w duchu ekumenicznej współpracy,
wdzięczności wobec tych, którzy
okazują wyjątkową wrażliwość na
potrzeby bliźnich.
Stało się już tradycją, że w trakcie
gali osoby wyróżnione za działalność
charytatywną odbierają symboliczne nagrody. Caritas Polska nagradza
wyróżnionych statuetkami Świętej
Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowuje
laureatów statuetką Miłosiernego
Samarytanina, Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Reformowanego przyznaje Nagrodę im. ks. biskupa Jana
Niewieczerzała, a Eleos Kościoła
prawosławnego wręcza Nagrodę
Dłoni Miłosierdzia. — Jesteśmy tu,
by dać wyraz wdzięczności tym, którzy
ofiarują swoją pomoc innym i czynią
to z naturalnej potrzeby serca. Chcemy docenić ich piękną postawę, choć
jestem pewien, że nie czują głodu pochwał — powiedział, witając uczestników wydarzenia, ks. Marcin Iżycki,
dyrektor Caritas Polska.
WYRÓŻNIENI DARCZYŃCY
Caritas przyznała wyróżnienia i nagrody w trzech kategoriach. Nagrodę główną Ubi Caritas w kategorii Darczyńca, z rąk ks. Henryka
Zielińskiego, redaktora naczelnego
Tygodnika Idziemy, odebrał Janusz
Kmiecik, prezes firmy Dolomit Kopalnia Ząbkowice S.A. w Dąbrowie
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Górniczej. Dzięki niemu odnowiono
trzy placówki dla potrzebujących,
otwarto Dom Matki i Dziecka, a także dwa schroniska dla bezdomnych.
Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Grupie Producentów Agros Sp.
z o.o., firmie zrzeszającej rolników
i sadowników z Kujaw, która wspomaga różne akcje charytatywne, oraz
firmie PPUH Ankop Anatol Wrona,
która od lat systematycznie i hojnie
wspiera realizowane przez przemyską Caritas projekty i działania na
rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
ŚWIADECTWO MIŁOŚCI
BLIŹNIEGO
Nagrodę i wyróżnienia w kategorii Świadectwo, przeznaczonej dla
tych, którzy odnaleźli swoje powołanie w posłudze innym i codziennym wysiłkiem dają świadectwo
miłości bliźniego, wręczył ks. Paweł
Dzierzkowski, zastępca dyrektora
Caritas Polska. Nagrodzona została
siostra Hiacynta Popiel ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, kierowniczka Domu Matki i Dziecka w Przemyślu. W ciągu
swojej dziewięcioletniej pracy w tej
placówce siostra Hiacynta udzieliła
schronienia i pomocy 107 matkom
i 132 dzieciom. Uśmiechem i otwartością przełamuje wszelkie bariery,
a dzięki swojemu doświadczeniu
i charyzmatom jest dla poranionych
przez życie podopiecznych oparciem i wychowawcą. Wśród wyróżnionych w tej kategorii znaleźli się
wolontariusze: Bogumiła Marzec
– prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Kielcach, Urszula Antosz-Rekucka – opiekunka

Szkolnego Koła Caritas w Mszanie
Dolnej oraz Krystian Morys – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rudzie Śląskiej.
RAZEM DLA POTRZEBUJĄCYCH
Angażowanie się we wspólne przedsięwzięcia na rzecz bliźniego to postawa charakteryzująca nominowanych
w kategorii Współpraca. Przykładem
dobroczynnej inicjatywy łączącej
różne środowiska jest współpraca
Caritas Polska i redakcji programu
„Sprawa dla reportera”. Jego autorka,
red. Elżbieta Jaworowicz, wręczyła
wyróżnienia i nagrodę w tej właśnie
kategorii. Nagrodzony został Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza.
To dzięki niemu podkarpacka gmina
od lat wspiera inicjatywy prowadzone przez przemyską Caritas na rzecz
osób potrzebujących, a szczególnie
bezrobotnych, starszych oraz dzieci
i młodzieży. Wyróżnienia w kategorii Współpraca przyznano wolontariuszkom: Annie Tarnawskiej, dyrektorce Wydziału Polityki Społecznej
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Ewie Najdek, pielęgniarce
zaangażowanej w letni wypoczynek
dla dzieci z diecezji elbląskiej, organizowany przez elbląską Caritas
w ośrodku w Mikoszewie.
Galę Ubi Caritas zorganizowano już
po raz dziewiętnasty. Jej gospodarzem był w tym roku Eleos Kościoła
prawosławnego.
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Medale In Caritate Servire dla partnerów
Jesienią tego roku Caritas Polska
uhonorowała medalami In Caritate Servire partnerów biznesowych
wspierających działania pomocowe
organizacji. Wyróżnienia z rąk ks.
Marcina Iżyckiego odebrali m.in.
przedstawiciele Generali Polska,
Lidl Polska oraz polskiego oddziału
Mastercard.
Współpraca Caritas Polska z Generali Polska rozpoczęła się w lipcu
2018 roku, gdy firma ufundowała
ubezpieczenia podróży dla grupy
stypendystów programu Skrzydła,
którzy polecieli do Legolandu w Danii. W październiku 2019
roku Generali Polska po
raz kolejny zaangażowała
się we wsparcie Skrzydeł
organizując spotkanie
motywacyjne w siedzibie
firmy dla stypendystów
programu z Caritas Diecezji Radomskiej. Wiosną
tego roku Grupa Generali włączyła się w akcję
#WdzięczniMedykom
przekazując w pierwszym tygodniu kwietnia
kwotę 260 000 złotych na zakup
ośmiu respiratorów, a w maju 1 294
704 zł na zakup dodatkowych 40
respiratorów. Wsparcie finansowe
zakupu tak dużej liczby respiratorów było możliwe dzięki globalnej
inicjatywie Grupy Generali, która
w ramach Nadzwyczajnego Funduszu przeznaczyła łącznie 100 mln
euro na walkę z koronawirusem na
całym świecie.
Również we wrześniu br. podziękowania za współpracę z Caritas Polska
przy realizacji projektów pomocowych otrzymali zarząd i pracownicy firmy Lidl Polska. Symbolicznym
wyrazem wdzięczności były medale
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In Caritate Servire, które ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska,
przekazał przedstawicielom przedsiębiorstwa. Odznaczenia otrzymali
Włodzimierz Wlaźlak, prezes zarządu Lidl Polska, a także Aleksandra
Robaszkiewicz, Przemysław Nawrot
i Maksymilian Braniecki z warszawskiej centrali firmy. — Lidl od trzech
lat regularnie wspiera naszych podopiecznych, między innymi wspomagając jadłodajnie Caritas oraz włączając
się w ogólnopolskie zbiórki żywności.
W ostatnim czasie firma zaangażowała
się w nasze kampanie #PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMedykom. Wła-

śnie dzięki wsparciu naszych partnerów biznesowych, wśród nich Lidla,
możemy w tym trudnym okresie nieść
skuteczną pomoc tym, którzy walczą
z koronawirusem i tym, którzy są najbardziej narażeni w wyniku pandemii
— wyjaśnia ks. Marcin Iżycki.
W październiku br. medalami In Caritate Servire zostali uhonorowani
przedstawiciele polskiego oddziału
Mastercard Europe. Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe S.A.
oraz Kamila Kaliszyk, dyrektor do
spraw rozwoju rynku, oraz Kaja
Jakubowska, specjalistka ds. rozwoju rynku. Początki współpracy

z Mastercard sięgają 2018 roku,
a jej pierwszym efektem była karta
Mastercard z logo Caritas Polska,
która w 2019 r. pojawiła się w ofercie Banku Pocztowego. Posiadacze
karty automatycznie przystępują
do programu Caritas Polska Uratuję
Cię. Płacąc nią za zakupy, zbierają punkty, które są przeliczane na
donacje dla osób potrzebujących.
Najnowszym owocem współpracy Mastercard i Caritas Polska
jest jedenaście datkomatów, które
są instalowane na terenie całego
kraju. W sierpniu bieżącego roku
Mastercard włączył się w akcję Tornister Pełen Uśmiechów.
Przekazane przez firmę
tornistry z artykułami
szkolnymi były ważną
pomocą i przysporzyły
wiele radości dzieciom
i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi z ośrodka w Mocarzewie na Mazowszu.
To nie pierwszy raz,
gdy Mastercard wspiera akcję Caritas Polska,
której beneficjentami są
najmłodsi. W lutym firma zorganizowała w swoim biurze spotkanie
motywacyjne dla stypendystów
programu Skrzydła z diecezji kieleckiej. O swojej edukacji, życiowych
wyzwaniach, pasjach oraz o początkach pracy zawodowej, opowiadali
wówczas m.in. Bartosz Ciołkowski
i Kamila Kaliszyk osobiście zaangażowani we współpracę z Caritas
Polska.
Medale In Caritate Servire otrzymują
osoby i instytucje zasłużone dla realizacji misji Caritas. Szczególną okazją
do wyróżnienia nimi partnerów Caritas Polska stało się przypadające
w tym roku 30-lecie organizacji.

Caritas
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Podopieczni WTZ z wizytą u pierwszej pary
Na co dzień uczęszczają na zajęcia
w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Sokołowie Podlaskim, gdzie uczą
się zaradności i nabywają umiejętności umożliwiające im podjęcie pracy.
We wrześniu odwiedzili Pałac Prezydencki, gdzie spotkali się z prezydentem Andrzejem Dudą i jego małżonką,
Agatą Kornhauser-Dudą. Para prezydencka, wspierając działalność charytatywną, angażuje się m.in. w akcje
organizowane przez Caritas.

Gościnność i życzliwość, z jaką
para prezydencka przyjęła gości

z Sokołowa Podlaskiego, na długo
pozostaną w ich pamięci. Dla osób
z niepełnosprawnościami bardzo
ważny jest społeczny aspekt zajęć organizowanych przez WTZ,
dlatego podobne spotkania są dla
nich szczególnie cenne. W całej
Polsce Caritas diecezjalne prowadzą ponad 60, podobnych do tej
w Sokołowie Podlaskim, placówek dziennego pobytu dorosłych
osób niepełnosprawnych. Terapia
zajęciowa w zakresie rehabilitacji
społecznej i zawodowej odbywa
się w pracowniach terapeutycznych. Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracują z rodzinami
podopiecznych oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami
działającymi w imieniu i na rzecz
osób niepełnosprawnych. Listę
prowadzonych przez Caritas WTZ
można znaleźć na stronie caritas.pl/
pomoc-w-polsce/niepelnosprawni/
warsztaty-terapii-zajeciowej/

Zdjęcie Grzegorz Jakubowski/KPRP

Dla osób z niepełnosprawnościami, korzystających ze wsparcia
WTZ w Sokołowie Podlaskim, prowadzonego przez Caritas Diecezji
Drohiczyńskiej, było to już drugie
spotkanie z pierwszą damą. Agata
Kornhauser-Duda odwiedziła ich placówkę w czerwcu. Tym razem wychowankowie sokołowskiego WTZ
mogli też poznać osobiście głowę
państwa i zwiedzić siedzibę Prezydenta RP, co było dla nich ogromnym
przeżyciem.

Zaproszenie podopiecznych drohiczyńskiej Caritas do Pałacu Prezydenckiego było kolejnym gestem
pary prezydenckiej na rzecz osób,
którym Caritas niesie pomoc w całej Polsce. Tornister Pełen Uśmiechów oraz Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom to akcje Caritas regularnie
wspierane przez prezydenta i jego
małżonkę. W ramach pierwszej
z nich para prezydencka funduje
i przed rozpoczęciem roku szkolnego własnoręcznie pakuje wyprawki
szkolne dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Natomiast przed
świętami Bożego Narodzenia w Pałacu Prezydenckim zapalana jest świeca Caritas – symbol Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, akcji służącej
zebraniu środków dla najmłodszych
podopiecznych Caritas. Prezydent
wraz z małżonką są ambasadorami
tej akcji i zachęcają do jej wsparcia.
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Dyrektor Caritas Polska odwiedził
diecezję drohiczyńską
Caritas Polska nie ustaje w działaniach i wciąż realizuje założenia programu interwencyjnego #WdzięczniMedykom, który wystartował
w marcu tego roku, a jednocześnie
angażuje się w coroczne akcje, takie jak Tornister Pełen Uśmiechów.
W związku z tym dyrektor Caritas
Polska ks. Marcin Iżycki odwiedził
9 września br. diecezję drohiczyńską
z konkretną misją.
Ks. Marcin Iżycki przyjechał najpierw
do Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim. Dyrektor Caritas Polska wraz dyrektorem drohiczyńskiej
Caritas ks. Łukaszem Gołębiewskim,
na ręce pani dyrektor SPZOZ Marii
Sikorskiej i dyrektora ds. lecznictwa
Lecha Dziedzica przekazali respirator, dziękując personelowi medycznemu za poświęcenie i ogromny
wysiłek włożony w ratowanie życia,
szczególnie w trudnym czasie pandemii. Respirator został zakupiony
przez Caritas Polska w ramach akcji
#WdzięczniMedykom wspierającej
służbę zdrowia w walce z epidemią
koronawirusa. Jest to szczególnie
cenny dar, bowiem placówka została
niedawno otwarta.
Wakacje i początek roku szkolnego
to dla Caritas moment intensywnych
działań na rzecz najmłodszych, dlatego też tego samego dnia ks. Iżyc-
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ki złożył wizytę w Zespole Szkół
w Repkach niedaleko Sokołowa
Podlaskiego. W ramach programu
Tornister Pełen Uśmiechów dyrektor Caritas Polska wraz z Michałem
Pyrą, prezesem Fundacji Pro Caritate, przekazał uczniom 32 plecaki
z przyborami szkolnymi. Wydarzenie
odbyło się z udziałem dyrektor Zespołu Szkół w Repkach pani Marii
Pietrzak oraz wójta gminy Repki pani
Apolonii Stasiuk. Dzięki akcji Tornister Pełen Uśmiechów Caritas Polska
i Caritas diecezjalne pozyskują środki
finansowe i dary rzeczowe od firm
i darczyńców indywidualnych, by
móc każdego roku przekazać wyprawki tysiącom dzieci, które potrzebują wsparcia.

Po wizycie w szkole ks. Marcin Iżycki odwiedził pobliskie Wyrozęby,
w których powstaje Dom Dziecka
„Rafael” prowadzony przez Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej. Pomysł jego
stworzenia zrodził się z chęci pomocy tym, którzy są bezbronni i bezradni. Działanie nowej placówki ma na
celu zerwanie ze stereotypem przepełnionego, przestarzałego i ponurego „bidula”. „Rafael” będzie rodzinny
i ciepły i przygotuje podopiecznych
do dorosłego życia. Budynek, w którym będzie się mieścił, zostanie wyremontowany. Odnowiony będzie
także park, gdzie powstaną miejsca
do rekreacji i edukacji ekologicznej.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej działa bardzo prężnie, dostrzega realne
problemy i potrzeby społeczne starając się nieść pomoc. Na terenie
diecezji działa ok. 50 Parafialnych
Zespołów Caritas oraz ok. 40 Szkolnych Kół Caritas. Wyjątkowo liczne
grono wolontariuszy podejmuje akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Ponadto diecezjalna Caritas
prowadzi świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla starszych
i niepełnosprawnych. Doceniając tę
działalność ks. Marcin Iżycki – podsumowując swoją wizytę – wręczył
dyrektorowi Caritas Diecezji Drohiczyńskiej srebrny medal In Caritate
Servire. Jest to szczególne wyróżnienie ustanowione przez dyrektora
Caritas Polska dla osób i instytucji
związanych z Caritas i wspierających
jej działalność charytatywną.
Zdjęcia Michał Pyra
i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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25 lat Szkolnych Kół Caritas
Wiosną 1995 r. ks. prałat Stanisław
Słowik, dyrektor Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, zwrócił się z prośbą
do uczniów kilku rzeszowskich szkół
średnich o włączenie się do akcji
charytatywnej pod hasłem „Młodzież Rzeszowa – dzieciom i młodzieży Lwowa”. Pozytywny odzew
rzeszowskiej młodzieży zainicjował
tworzenie szkolnego wolontariatu
Caritas w całej Polsce.
Zbierano wówczas pomoce szkolne, odzież, buty i słodycze dla dzieci
i młodzieży z Ukrainy. Szczególnie
aktywni podczas tej akcji uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie poczuli się potrzebni, zauważeni i dowartościowani.
Trwająca kilka miesięcy współpraca
z Caritas zmobilizowała ich do wykazania jeszcze dalej idącej inicjatywy. Zwrócili się więc z prośbą do ks.
dyrektora o umożliwienie formalnej
przynależności do Caritas. Oficjalne
pismo w tej sprawie podpisali, oprócz
przedstawicieli młodzieży, także Wacław Polek, ówczesny dyrektor II LO
w Rzeszowie, i Maria Kowalska, nauczycielka fizyki, która inspirowała
uczniów do działań charytatywnych.
AKTYWNI W NOWEJ DIECEZJI
— Od 1992 roku pełniłam funkcję opiekunki Szkolnego Koła PCK w II Liceum
Ogólnokształcącym w Rzeszowie.
W tym czasie kilkakrotnie zwracał się
do nas z prośbą o pomoc w różnych
działaniach dyrektor Caritas Diecezji
Rzeszowskiej, ks. Stanisław Słowik.
Były to np.: zbiórki darów, opieka nad
osobami niepełnosprawnymi podczas
organizowanych dla nich imprez, praca
w magazynie Caritas itp. Odpowiedź
uczniów była zawsze pozytywna.
Wówczas z młodzieżą doszliśmy do
wniosku, że włączymy się w działalność
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Caritas, ponieważ w naszym mieście
w 1992 roku została ustanowiona
przez Ojca Świętego Jana Pawła II
nowa diecezja — wspomina nauczycielka.
— Warto zauważyć, że pismo w tej
sprawie ma datę 8 września 1995 r.
Dzień ten w Kościele jest wspomnieniem Narodzenia Najświętszej Marii
Panny, popularnie nazywanym świętem Matki Bożej Siewnej. Po latach
dostrzegamy, że był to zasiew dobrego
ziarna na glebę młodych serc, nie tylko
w Rzeszowie, ale w całej Polsce — podkreśla ks. Słowik, który w odpowiedzi na tę prośbę powołał do istnienia
pierwsze Szkolne Koło Caritas.
Z POMOCĄ CHORYM
I SAMOTNYM
Powołanie pierwszego Szkolnego
Koła Caritas nastąpiło 16 września
1995 r. Ks. biskup Kazimierz Górny,
ordynariusz diecezji rzeszowskiej,
który zatwierdził tę decyzję, napisał:
„Dziękuję za otwarte drzwi Szkoły
na czynienie miłosierdzia i wychowywanie młodzieży w takim duchu.
Młodzieży gratuluję zapału i nowych
inicjatyw w czynieniu dobra. Taka
postawa budzi nadzieję na miłą
współpracę ludzi młodych z Osobami chorymi, niepełnosprawnymi
i samotnymi.”

Opiekunką nowej formy katolickiego wolontariatu w szkole została
Maria Kowalska, kierująca wcześniej szkolnym kołem PCK. — Zasadniczy cel pracy koła pozostał ten
sam – pomoc potrzebującym – jednak
motywacja chrześcijańska stała się
bardziej wiarygodna. Nasze działanie
wyszło poza ramy pomocy materialnej, staraliśmy się być bliżej człowieka
— przypomina pani Maria.
NIE UCIEKAĆ PRZED
CIERPIENIEM
Początki Szkolnego Koła Caritas w rzeszowskim II LO pamięta
Magdalena Pocałuń, jego pierwsza
przewodnicząca. — Czynienie posługi
stało się dla nas nałogiem, ponieważ
praca w Szkolnym Kole Caritas uczyła właśnie służenia innym. To ziarno
zostało we mnie zasiane na zawsze.
Nie boję się odwiedzin u chorych,
ponieważ nauczono mnie nieść do
szpitali obrazki z wizerunkiem Maryi
Pocieszycielki. Nie uciekam przed cierpieniem i śmiercią, ponieważ widziałam młodego chłopca, umierającego
w rzeszowskim hospicjum ze spokojem i godnością dorosłego człowieka
— opowiada.
Zapoczątkowana w Rzeszowie forma
szkolnego wolontariatu katolickiego
szybko zyskała popularność w całej
diecezji rzeszowskiej, a także w całej
Polsce.

Wolontariusze
SKC z Rzeszowa
wraz z ks. Piotrem
Potyrałą, obecnym
dyrektorem
Caritas Diecezji
Rzeszowskiej,
który 1 września
br. zastąpił na tym
stanowisku
ks. Stanisława
Słowika
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ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ

SMAK TRADYCJI

AKCJA „E-TORNISTER”

Tradycyjne podlaskie potrawy
można było przygotować wspólnie
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
„Róża” w Rudce podczas warsztatów
zorganizowanych w ramach projektu
realizowanego przez Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej. Wspólne
gotowanie i degustacje odbyły się
23 września w Bielsku Podlaskim,
na patio miejscowych Warsztatów
Terapii Zajęciowej. W menu
znalazły się kotlety z chleba oraz
pierogi z kurkami. Przybyli goście
uczestniczyli także w konkursach
na temat tradycji kuchni podlaskiej.
Pani Halina Twarowska opowiedziała
uczestnikom spotkania o historii
powstania Koła Gospodyń Wiejskich
„Róża” oraz o kolekcji tradycyjnych
przedmiotów rękodzieła podlaskiego
w miniskansenie zorganizowanym
przy siedzibie koła w Rudce. — Wiele
rodzin nie tworzy wielopokoleniowego
ogniska domowego, wręcz przeciwnie
– mieszkają daleko od swoich babć
i dziadków, co bezpośrednio przekłada
się na zanikanie tradycji wspólnego
spożywania posiłków, a przede
wszystkim nie służy kultywowaniu
rodzinnych tradycji kulinarnych.
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej,
realizując projekt pt. „Z tradycją
i smakiem – moc kuchni podlaskiej”,
pragnie zachęcić wielopokoleniowe
rodziny do wspólnego spędzania czasu
na nauce sztuki kulinarnej i pogłębianiu
wiedzy o kuchni podlaskiej — mówi
Monika Szczepańczyk z Caritas
Diecezji Drohiczyńskiej. Organizacja
wydarzenia była współfinansowana
ze środków samorządu województwa
podlaskiego.

Ponad 50 laptopów i 30 drukarek
laserowych dla dzieci zakupiła
Caritas Archidiecezji Gdańskiej,
aby przeciwdziałać wykluczeniu
cyfrowemu. Finał kolejnego etapu akcji
„e-Tornister” odbył się 20 września
w Katedrze Oliwskiej. Uroczystej mszy
świętej przewodniczył ksiądz biskup
Wiesław Szlachetka, a koncelebrowali
ją m.in. dyrektor gdańskiej Caritas ks.
Janusz Steć i jego zastępca ks. Piotr
Brzozowski. Radosnym momentem
uroczystości było przekazanie
komputerów i drukarek. Sprzęt
wręczyli obdarowanym rodzinom ks.
bp Wiesław Szlachetka oraz Wiesław
Labuda, prezes zarządu Fundacji
Lotos. Źródłami finansowania sprzętu
komputerowego dla najmłodszych
były fundusze zebrane wśród wiernych
przez gdańską Caritas oraz przekazane
przez Caritas Polska, Fundację Lotos
i prywatnego duarczyńcę. Wśród
kryteriów branych pod uwagę przy
przekazywaniu sprzętu znalazły się
szczególne uzdolnienia obdarowanego
dziecka, zaangażowanie jego lub
jego rodziny w pomoc osobom
potrzebującym oraz sytuacja
materialna rodziny.
Oprac. Caritas Archidiecezji Gdańskiej

ARCHIDIECEZJI
KATOWICKIEJ

ZAZ W BOROWEJ WSI.
ZDROWA ŻYWNOŚĆ
Zasada jest prosta: każdy produkt
ma być zdrowy, smaczny i bio.
W Zakładzie Aktywności Zawodowej
Caritas Archidiecezji Katowickiej
w Borowej Wsi uprawiane są warzywa
oraz owoce, które są idealne do
przygotowania pysznych sałatek,
koktajli i deserów. Można tutaj kupić
również mleko prosto od krowy.
Zakład Aktywności Zawodowej
w Borowej Wsi powstał w 2003 roku.
Placówka o profilu rolniczo-ogrodniczym specjalizuje się
w hodowli krów oraz uprawach
z przeznaczeniem do sprzedaży.
Uprawiane są zboża, kukurydza,
ziemniaki, buraki, marchew, cebula,
pietruszka, pomidory, ogórki, truskawki
i wiele innych warzyw i owoców.
Wyroby własne, w tym mleko
prosto od krowy, można kupić na
terenie placówki. Zatrudnione w nim
osoby niepełnosprawne znakomicie
odnajdują się w roli sprzedawców.
Szybko nawiązują dobry kontakt
z klientami zainteresowanymi zakupem
wysokiej jakości warzyw i owoców.
Zakład Aktywności Zawodowej
w Borowej Wsi zatrudnia 40 osób
niepełnosprawnych. Pracownicy
mają zapewnioną pomoc dwunastu
ergoterapeutów.
Zainteresowani współpracą z ZAZ-em
w Borowej Wsi mogą kontaktować się
telefonicznie: 32 238 60 21 lub przez
e-mail: zaz.biuro@borowa-wies.pl
Oprac. Bartosz Szpurek,
Caritas Archidiecezji Katowickiej

Oprac. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
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DIECEZJI
KIELECKIEJ

DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

ZAZ W KIELCACH. OD ZGRABNYCH
OPAKOWAŃ PO ZADBANĄ ZIELEŃ

DOM SAMOTNEJ MATKI
WYREMONTOWANY

Nawiązują nowe przyjaźnie, rozwijają
umiejętności zawodowe, uczą się
samodzielności. Pracownicy Zakładu
Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji
Kieleckiej zajmują się wyrobem ozdób,
dbaniem o wygląd i estetykę terenów
zielonych, tworzą też opakowania.
Praca jest ich pasją, a każde zlecenie
to dla nich sygnał, że są potrzebni.
ZAZ w Kielcach powstał w 2015 roku.
Placówka prowadzi trzy warsztaty:
introligatorski, opakowań i galanterii
papierowej oraz pielęgnacji zieleni.
Warsztat introligatorski specjalizuje
się w składaniu teczek biurowych,
składaniu torebek ozdobnych, oraz
robieniu pudełek tekturowych różnej
wielkości. W warsztacie opakowań
i galanterii papierowej powstają ozdoby
oraz opakowania i galanteria papierowa.
Trzeci warsztat – pielęgnacji zieleni
i utrzymania porządku – świadczy usługi
w zakresie pielęgnacji terenów zielonych
oraz sprzątania placów publicznych. ZAZ
zatrudnia 52 osoby niepełnosprawne.
Są to osoby niewidome, niedowidzące,
z zaburzeniami psychicznymi oraz
z niepełnosprawnością ruchową. Każda
grupa rozpoczyna dzień od godzinnej
rehabilitacji pod okiem doświadczonego
fizjoterapeuty. Dla każdego pracownika
dobierany jest indywidualny zestaw
ćwiczeń usprawniających. Pracownikami
podzielonymi na zespoły zarządzają
wykwalifikowani, przygotowani do
pracy z osobami niepełnosprawnymi
instruktorzy zawodu. Zainteresowani
współpracą z placówką mogą
kontaktować się telefonicznie: 41 368 10
28 lub poprzez e-mail: kielce@caritas.pl

Prace remontowe trwały blisko 1,5
roku, a uroczyste otwarcie placówki
odbyło się 25 sierpnia. Przecięcia
wstęgi dokonali m.in. biskup Edward
Dajczak, dyrektor Caritas Polska
ks. Marcin Iżycki i kierownik domu
s. Barbara Wilkowska. Przez 27
lat działalności domu z pomocy
skorzystało tu 600 matek i dzieci;
kolejni podopieczni trafią do
zmodernizowanego budynku,
wyposażonego m.in. w zewnętrzną
windę i przystosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Mieszkanki
wraz ze swymi pociechami będą miały
teraz do dyspozycji m.in. nowoczesną
jadalnię, bawialnię, salę konferencyjną
pozwalającą na prowadzenie zajęć
aktywizacyjnych, a także funkcjonalne
zaplecze w postaci pralni, suszarni
i magla. — Ten remont to ogromny
wysiłek, ogromne pieniądze,
ogromny trud – wymieniał biskup
Dajczak. Biskup wręczył statuetki
osobom zasłużonym dla rewitalizacji
i przebudowy DSM – m.in. ks.
Marcinowi Iżyckiemu, przedsiębiorcom
i sponsorom. Dyrektor Caritas Polska
docenił zaangażowanie koszalińskiego
zespołu Caritas. Za zasługi dla
Caritas odznaczył złotym medalem
In Caritate Servire ks. Tomasza
Rodę, dyrektora Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Biskup
Dajczak pobłogosławił wszystkie
pomieszczenia, a domowi nadał imię
św. Józefa.
Oprac. Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej

DIECEZJI
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ

OTWARCIE CENTRUM
CHARYTATYWNO-OPIEKUŃCZEGO
W WAŁCZU
27 sierpnia w uroczystym otwarciu
Centrum Charytatywno-Opiekuńczego
w Wałczu wzięli udział biskup
diecezjalny Edward Dajczak, dyrektor
Caritas diecezji ks. Tomasz Roda,
przedstawiciele samorządu, władz
wojewódzkich, stowarzyszeń. Centrum
przyjęło imię Rafała Archanioła, które
oznacza „Bóg uleczy”. — Zależy nam,
by w tym miejscu był leczony człowiek,
który jest w kryzysie: nie tylko
jego dusza, ale chcemy pomóc mu
nabierać sił także w innych wymiarach
życia, łącznie z sytuacją materialną
— powiedział ks. Roda. Głównym
adresatem troski wałeckiej placówki
są kobiety w kryzysie, szczególnie
samotne i spodziewające się dziecka.
Czekają na nie trzy mieszkania
chronione na pierwszej kondygnacji
kamienicy. Nadto centrum zamierza
realizować misję pomocową poprzez
gabinety terapeutyczne. Będzie tu
można skorzystać z terapii uzależnień,
porady psychologa i pedagoga,
mediatora rodzinnego, radcy
prawnego. Placówka będzie świadczyć
też zajęcia dla dzieci i seniorów.
Wszyscy zaś będą mogli skorzystać
z wizyt w ramach dyżuru otwartych
drzwi. Remont kamienicy trwał ponad
rok i kosztował 1,5 mln złotych.
1 mln pokrył fundusz Regionalnego
Programu Operacyjnego, pozostałą
część Caritas diecezji i Caritas Polska.
Oprac. Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Oprac. Bartosz Szpurek,
Caritas Diecezji Kieleckiej
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DIECEZJI
OPOLSKIEJ

ZAZ W ŁODZI. NA TRUDNYM
RYNKU REKLAMY

DOCENIONY TRUD
PIELĘGNIAREK CARITAS

Pandemia COVID-19 spowodowała,
że firmy reklamowe i poligraficzne
muszą walczyć o każde, nawet
najmniejsze zlecenie. Na rynku
utrzymają się tylko najsilniejsi gracze.
Taki mocny i zgrany zespół tworzą
niepełnosprawni pracownicy Zakładu
Aktywności Zawodowej w Łodzi.
Dzięki swojej kreatywności potrafią
sprostać oczekiwaniom najbardziej
wymagających klientów. Łódzki ZAZ
powstał w 2001 roku. Placówka
specjalizuje się w tworzeniu projektów
graficznych, przygotowywaniu i druku
materiałów promocyjnych oraz
produkcji gadżetów reklamowych.
Doświadczeni graficy komputerowi
przygotują projekt wizytówki,
ulotki, kartki okolicznościowej,
a także zaproszenia ślubne lub
komunijne. Marka łódzkiego ZAZ
była budowana latami, zaufało jej
wiele firm i instytucji, które zamawiają
tutaj pieczątki, korzystają z usług
ksero, laminowania i bindowania. Kto
odwiedzi to miejsce raz, wraca i poleca
je swoim znajomym. Celem działalności
placówki jest rehabilitacja oraz
aktywizacja społeczna i zawodowa
osób z niepełnosprawnościami.
Z takiego wsparcia korzysta 30
zatrudnionych tu osób. Pracownicy
mają zapewnioną pomoc kadry,
która współuczestniczy w procesie
produkcyjnym. Zainteresowani
współpracą z placówką mogą
kontaktować się telefonicznie: 42 673
05 35 lub poprzez e-mail: zaz@zaz.
com.pl

Powód do dumy i satysfakcji mają
pielęgniarki Stacji Opieki Caritas
Diecezji Opolskiej. Opolska Izba
Gospodarcza, marszałek województwa
opolskiego i wojewoda opolski
przyznali Caritas Diecezji Opolskiej
wyróżnienie za wysokie standardy
jakościowe i trud poniesiony w walce
z pandemią SARS-COV-2. 11-osobowa
kapituła zauważyła i doceniła
nieprzerwaną, również w czasie
epidemii, obecność pielęgniarek
Caritas przy łóżkach chorych w ich
domach. Od początku marca do
końca lipca 2020 r. pielęgniarki
Stacji Opieki Caritas wykonały
75 389 wizyt domowych. Liczba
pielęgnowanych pacjentów w każdym
miesiącu przekraczała 3 500 osób.
Dodatkowo wykonywane były też
świadczenia w formie teleporad.
Rola pielęgniarek Caritas w zakresie
domowej opieki pielęgniarskiej,
zarówno w ramach POZ, opieki
długoterminowej, jak i paliatywnej,
była nie do zastąpienia w okresie, gdy
po wybuchu epidemii koronawirusa
wszystkie ośrodki ambulatoryjnej
opieki medycznej w woj. opolskim
przeszły na pracę w systemie zdalnym,
a kontakt pacjenta z personelem
medycznym był bardzo utrudniony.
Biskup opolski Andrzej Czaja
zaznaczył, że uhonorowanie tych,
którzy z niezwykłym poświęceniem
ratowali ludzkie życie i zdrowie,
jest promowaniem kultury bliskości
i czułości, o którą apelował papież
Franciszek.

Oprac. Bartosz Szpurek, Caritas Archidiecezji
Łódzkiej, fot. @zaz_filcmania.pl

Oprac. ks. dr Arnold Drechsler,
dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej
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BEZDOMNI POSPRZĄTALI GROBY
Osoby w kryzysie bezdomności
chciały pokazać, że nie tylko
potrzebują pomocy innych, ale
też potrafią coś dać z siebie.
Kilkuosobowa grupa bezdomnych,
którzy przebywają w schronisku
i noclegowni przy ul. Zagłoby 3
w Radomiu, posprzątała groby na
cmentarzu przy ul. Limanowskiego.
— Część osób już w zeszłym roku
porządkowała groby. Wybraliśmy
mogiły bardzo zaniedbane. Po
sprzątaniu wspólnie się pomodliliśmy,
była chwila zadumy — mówi
Dagmara Kornacka, streetworkerka
Caritas Diecezji Radomskiej,
która zachęca jednocześnie, by
do schroniska przynosić kawę,
herbatę i coś słodkiego. W ramach
zakończenia akcji „Bezdomni dla
Zmarłych” streetworkerzy wraz
z podopiecznymi przebywającymi
w schronisku prowadzonym przez
Caritas Diecezji Radomskiej postawią
krzyże na zapomnianych mogiłach
na cmentarzu komunalnym. Krzyże
wykonał ochotnik, którego poruszyło
zaangażowanie osób bezdomnych
w sprzątanie opuszczonych grobów.
Oprac. Caritas Diecezji Radomskiej
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ŚWIDNICKIEJ

ARCHIDIECEZJI
WROCŁAWSKIEJ

WARSZTATY DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

„PROMYK” DLA SAMOTNYCH
MATEK

RUSZAJĄ JADŁODAJNIE
WROCŁAWSKIEJ CARITAS

Caritas Diecezji Sandomierskiej
realizuje projekt „Samodzielność
drogą do sukcesu – zwiększenie
samodzielności osób
niepełnosprawnych”, dzięki któremu
osoby z niepełnosprawnościami
biorą udział w różnego typu
warsztatach. Jego celem jest
zwiększenie samodzielności osób
niepełnosprawnych. Pandemia
COVID-19 zmieniła zasady
organizowania kursów i szkoleń, ale ich
nie wstrzymała. Teraz wiele projektów
realizowanych jest on-line. Ta forma
jest wygodna przede wszystkim dla
osób z niepełnosprawnościami, które
wymagają stałej opieki. — W zajęciach
uczestniczy 21 beneficjentów. Są
to osoby z niepełnosprawnością
sprzężoną oraz intelektualną. Program
szkoleń został dostosowany do
potrzeb i możliwości kursantów.
Nowe umiejętności mogą oni
zdobywać podczas warsztatów
rękodzieła artystycznego, kulinarnych
oraz stolarskich. Organizowane są
także spotkania z psychologiem
i logopedą — mówi Karolina
Łętowska, koordynator projektu.
Projekt będzie realizowany do
marca 2023 roku. W tym czasie
zorganizowane zostaną jeszcze zajęcia
z zooterapii i hortiterapii. Zadanie
jest współfinansowane ze środków
PFRON.

W Pieszycach powstał Dom Samotnej
Matki „Promyk” prowadzony
przez Caritas Diecezji Świdnickiej.
Budynek przystosowany jest dla
15 matek z dziećmi. Poświęcenia
placówki dokonał 17 sierpnia bp
Ignacy Dec. Dom Samotnej Matki
znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 4.
Będzie służył matkom znajdującym
się w sytuacji kryzysowej. Matki ze
swoimi dziećmi będą mogły w nim
znaleźć schronienie, a także pomoc
psychologiczną, prawną, doradczą, aby
jak najszybciej wrócić do normalnego
życia. — Inicjatywa wpisuje się
w działalność Caritas. Jest to wyraz
miłości miłosiernej względem osób,
które potrzebują pomocy w trudnych
sytuacjach swojego życia. Wpisuje się
to w budowanie cywilizacji miłości,
do której wzywał św. Jan Paweł II
— mówił ks. Radosław Kisiel, dyrektor
Caritas Diecezji Świdnickiej. Honorowy
patronat nad Domem Samotnej Matki
objęli: bp Marek Mendyk, biskup
świdnicki, ks. Marcin Iżycki, dyrektor
Caritas Polska i Michał Dworczyk, szef
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Po wakacyjnej przerwie, 1 września
działalność wznowiła jadłodajnia we
Wrocławiu. Dzięki środkom z programu
„Jadłodajnia Caritas” przyznanym przez
Caritas Polska udało się przeprowadzić
drobne prace modernizacyjne.
— Jadłodajnie Caritas to szczególne
miejsca, w których oprócz gorącej zupy
można otrzymać ludzką życzliwość,
dobre serce i sporo miłości — mówi ks.
Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej. — Niestety
takie placówki wciąż są potrzebne.
Każdego dnia korzysta z nich około
600 osób, a rocznie wydajemy ponad
150 000 porcji zupy z „wkładką”
— dodaje dyrektor. We Wrocławiu
gotuje się codziennie około 300 litrów
zupy. — Sprzęty oraz wyposażenie
jadłodajni są w ciągłej eksploatacji
— mówi Michał Brzezicki, koordynator
jadłodajni wrocławskiej. — W Centrum
Socjalnym oprócz jadłodajni funkcjonuje
również świetlica dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych i zagrożonych chorobą
alkoholową. Dlatego stale musimy
zarówno dokupywać sprzęt kuchenny,
jak i dbać o drobne remonty. W tym
roku udało nam się odnowić stolarkę
drzwiową w całym obiekcie — dodaje
koordynator. Prace były możliwe dzięki
10 000 zł otrzymanym z Caritas Polska
w ramach programu „Jadłodajnia
Caritas” edycja III/2020 realizowanego
we współpracy ze sklepami Lidl.
Jadłodajnia współfinansowana jest
przez gminę Wrocław.

Oprac. Caritas Diecezji Sandomierskiej

Oprac. KAI,
fot. Marek Zygmunt/Nasz Dziennik

Oprac. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
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