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30 lat temu historia Caritas w Polsce zaczęła 
się na nowo, ale historia pomagania jest 
tak długa, jak historia ludzkości . Ludzie 
o wielkim sercu, otwarci na potrzeby innych 
byli zawsze, ale ponad sto lat temu zaczęli 
się łączyć w różnych krajach, by móc szerzyć 
dobro razem . Początkowo były to grupy 
działające lokalnie, jednak wkrótce w Eu-
ropie zaczęto tworzyć centrale skupiające 
tych, którzy gromadząc się wokół Kościoła 
nieśli pomoc ubogim, chorym, samotnym, 
porzuconym . Takie też były początki Caritas 
w Polsce . Wybuch II wojny światowej, 
a potem władze socjalistyczne skutecznie 
powstrzymały rozwój organizacji, ale nie 
zdołały zaprzepaścić tego, co już udało się 
osiągnąć . Dziś Caritas Polska to nowocze-
sna, skutecznie niosąca pomoc organizacja . 
30 lat intensywnego rozwoju pozwoliło na 

stworzenie wielu programów, dzięki którym 
wsparcie dociera do konkretnych grup 
społecznych i osób indywidualnych . Dzięki 
sieci Caritas diecezjalnych nasi pracownicy 
i wolontariusze, doskonale orientując się 
w sytuacji małych społeczności, mogą sku-
tecznie działać . 

Z radością patrzę na to wielkie dzieło, które 
swój dzisiejszy kształt zawdzięcza tysiącom 
osób angażujących się w jego tworzenie na 
przestrzeni lat . Wiem jednak, że nie byłoby 
Caritas, gdyby nie jej filar . Nasi darczyńcy . 
Bez nich nie byłoby możliwe pomaganie, 
nie byłoby całej tej niesamowitej historii . 
Jest ich tak wielu, że nigdy nie zdołamy 
podziękować każdemu z osobna . Oni są 
tymi samymi ludźmi, od których wszystko 
się zaczęło . Tak samo otwarci na innych, tak 
samo uczynni i tak samo empatyczni . Co 
sprawia, że odczuwają empatię? Nie jest to 
coś, co można wzbudzić w sobie na zawoła-
nie . Tak samo, jak miłość . Wiem, że w dzisiej-
szym konsumpcyjnym świecie o empatię 
coraz trudniej, ale wciąż towarzyszy nam, 
gdy przechodzimy obok poruszającej się 
z trudem osoby starszej, gdy widzimy 
w telewizji dzieci bawiące się na zgliszczach 
swoich domów albo chorych walczących 
z bólem i strachem . W tym anonimowym 
świecie staramy się wrócić do tego, co było 
naszym początkiem . Przedstawiamy sobie 

nawzajem czekających na wsparcie i tych, 
którzy są gotowi je nieść . Dzięki mediom 
jest to możliwe . 

Historia zatacza koło . Od pomocy sąsiedz-
kiej się zaczęło i do takiej idei pomocy 
chcemy wracać . Wszyscy jesteśmy bowiem 
wspólnotą, niezależnie od tego, jak daleko 
od siebie mieszkamy . Dzieląc się w grupie 
naszymi problemami i obdarowując siebie 
nawzajem sprawiamy, że świat staje się 
lepszy . 

Drodzy Czytelnicy, zamknęliśmy kolejny 
rok działalności na rzecz potrzebujących 
i kolejny raz oddajemy w Wasze ręce 
publikację przedstawiającą skalę niesionej 
przez Caritas w Polsce pomocy . Udało się 
wiele osiągnąć, choć miniony rok nie był 
łatwy . Był dla nas wszystkich sprawdzianem 
solidarności, a dla Caritas również spraw-
dzianem sprawności działania . Wierzę, że 
zdaliśmy ten egzamin i jesteśmy gotowi na 
kolejne wyzwania .

44 ponad  
635 tys. 127

Powstało wiele badań naukowych 
poświęconych odpowiedzi na pytanie, 
co skłania nas do pomagania. Okazuje 
się, że skłonni jesteśmy do wielkich 
rzeczy z różnych przyczyn. Czasem 
kieruje nami egoizm i korzyść własna, 
ale częściej do pomocy skłania nas 
coś, co nazywamy empatią. Im więcej 
wiemy o osobie potrzebującej, tym 
bardziej jesteśmy skłonni wspomóc ją 
w materialny lub niematerialny sposób. 
Człowiek jest istotą społeczną, każdy 
z nas czuje w większym lub mniejszym 
stopniu, że jest częścią wspólnoty. A od 
wspólnotowej solidarności do empatii 
prowadzi już prosta droga.

Ks. Marcin Iżycki 
Dyrektor Caritas Polska

Niniejsza publikacja „Działania Caritas Polska . Raport 2020” obejmuje  
działania Caritas Polska i Caritas diecezjalnych od stycznia do końca grudnia 2020 r .
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czas wypełniony 

troską 

PO
LS
KA

W 2020 r. Caritas w Polsce, będąca instytucją charytatywną Konfe-
rencji Episkopatu Polski, obchodziła 30-lecie działalności po reakty-
wacji, która miała miejsce 10 października 1990 r. Rocznica stała się 
okazją do podsumowań, przypomnienia najważniejszych programów 
i osiągnięć, a także najważniejszych kroków, które przyczyniły się 
do rozwoju organizacji. Punktem kulminacyjnym obchodów były 
uroczystości zorganizowane 9 października w Warszawie.

Historia Caritas Polska i Caritas diecezjalnych 
zaczęła się wiele lat temu . Od roku 1990 
notujemy jej najnowsze dzieje, ale ich źródeł 
należy szukać w przedwojennej tradycji ko-
ścielnej działalności charytatywnej . Pierwsze 
lokalne związki Caritas zaczęły się pojawiać 
w odrodzonej po zaborach Rzeczpospolitej . 
Kamieniem milowym w rozwoju kościelnej 
działalności charytatywnej było powołanie 
w 1929 r . w Poznaniu Instytutu Caritas . 
Rozwój centrali koordynującej diecezjalne 
dzieła pomocowe uległ jednak zahamowaniu 
za sprawą wybuchu drugiej wojny światowej . 
W czasie okupacji nie ustała jednak działal-
ność pomocowa Kościoła, który realizował ją 
potajemnie bądź za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli zaangażowanych w działal-
ność Rady Głównej Opiekuńczej – polskiej 
organizacji charytatywnej uznawanej przez 
władze okupacyjne . 

Od dzielenia darów 
do wielkich akcji 

Po wojnie komunistyczne władze szybko 
spacyfikowały próby wznowienia przez Ko-
ściół niezależnej działalności charytatywnej 
pod szyldem Caritas . Sama nazwa posłużyła 
zaś jako parawan do utworzenia w 1950 r . 
podporządkowanej państwu świeckiej orga-
nizacji, która przejęła placówki prowadzone 
przez Caritas przed wojną . W PRL-u pomoc 
Kościoła dla potrzebujących była więc 
prowadzona w mniej sformalizowany sposób, 
często na poziomie parafii . Na poziomie 
ogólnokrajowym działała natomiast Komisja 
Episkopatu Polski ds . Duszpasterstwa 
Miłosierdzia, przemianowana w roku 1981 
na Komisję Charytatywną Episkopatu Polski . 
Odegrała ona dużą rolę w dystrybucji pomo-
cy zagranicznej, płynącej do Polski w latach 
80 . ubiegłego wieku .

Nowe możliwości prowadzenia przez Ko-
ściół w Polsce działalności charytatywnej 
otworzyły się za sprawą zmian ustrojowych . 
17 maja 1989 r . została uchwalona Ustawa 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie 
której 10 października 1990 r . Konferencja 

Episkopatu Polski powołała organizację pod 
nazwą Caritas Polska . Zgodnie ze statutem 
Caritas Polska to „duszpasterska instytucja 
charytatywna Kościoła katolickiego w Pol-
sce”, której celem jest „kościelna posługa 
miłosierdzia realizowana w zakresie potrzeb 
duchowych i materialnych człowieka” . 
— W praktyce oznacza to działalność na 
wielu polach, od niesienia pomocy osobom 
ubogim, chorym, niepełnosprawnym, przez 
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, po 
podejmowanie interwencji humanitarnych 
w krajach dotkniętych skutkami wojen i klęsk 
żywiołowych . Część z tych działań realizuje 
sama Caritas Polska, wiele z nich jednak 
inicjujemy i prowadzimy we współpracy z Ca-
ritas diecezjalnymi — precyzuje ks . Marcin 
Iżycki, dyrektor Caritas Polska .

Nie tylko  
wigilijna świeca
W latach 90 . ubiegłego wieku sprawdzianem 
ofiarności Polaków oraz sprawności orga-
nizacji pomocowych były takie tragedie, 
jak wojna w Czeczenii czy powódź stulecia 
na Dolnym Śląsku . Organizowane wówczas 
transporty darów świadczyły o tym, że 
zarówno Caritas Polska, jak i okazujące soli-
darność poszkodowanym polskie społeczeń-
stwo wyszły z tych prób obronną ręką . Szyb-
ko jednak stało się jasne, że równie ważna, 
jak spektakularne akcje, jest systematyczna, 
codzienna działalność na rzecz potrzebu-
jących, którzy nie goszczą w czołówkach 

programów informacyjnych . Najstarszym 
kontynuowanym do dziś programem Caritas 
Polska jest zapoczątkowane w 1994 r . Wigilij-
ne Dzieło Pomocy Dzieciom — Pomysł został 
zaczerpnięty z Niemiec. W ramach Adwentu 
zaczęliśmy rozprowadzać świecę, jako symbol 
Chrystusa narodzonego. Zebrane fundusze po-
stanowiliśmy przeznaczyć na pomoc dzieciom, 
w tym wypoczynek wakacyjny, bo czasy były 
bardzo trudne — wspomina Jarosław Bittel, 
zastępca dyrektora Caritas Polska, jeden z jej 
pierwszych pracowników .

Wigilijna świeca Caritas, zapalana co roku 
w wielu polskich domach, stała się symbolem 
organizacji, ale z myślą o najmłodszych 
Caritas Polska realizuje obecnie także inne 
programy . Są to m .in . program stypendialny 
Skrzydła – dla dzieci szczególnie uzdolnionych 
oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych 
i będących w trudnej sytuacji materialnej 
– czy Tornister Pełen Uśmiechów, w ramach 
którego od 2009 r . dzieciom z rodzin potrze-
bujących wsparcia przekazano już ponad 170 
tys . wyprawek szkolnych . Od ubiegłego roku 
oprócz wyprawek finansowany jest także 
zakup laptopów dla podopiecznych świetlic 
prowadzonych przez Caritas diecezjalne . 
Potrzebę modyfikacji programu, służącej 
poprawie dostępu najmłodszych do zdalnej 
edukacji, wymusiła pandemia koronawirusa .
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Pomoc  
w czasie izolacji
To właśnie czas pandemii uwypuklił proble-
my, z jakimi zmaga się wielu potrzebujących 
pomocy w Polsce i poza jej granicami . 
Ugruntował też pozycję Caritas Polska jako 
organizacji, która na wiele z tych problemów 
jest w stanie odpowiedzieć kompleksowo, na 
dużą skalę .

— Kiedy pandemia zamknęła w domach senio-
rów i ograniczyła możliwości przemieszczenia 
się innych osób, w tym samotnych czy też 
dotkniętych kryzysem bezdomności, mogliśmy 
zorganizować dla nich wsparcie wraz z Caritas 
diecezjalnymi. Było to możliwe dzięki połącze-
niu wysiłków w ramach naszych programów 
pomocy żywnościowej i dzięki diecezjalnym 
wolontariuszom — wyjaśnia ks . Marcin Iżycki . 
— Rocznie, w ramach samego tylko Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, prze-
kazujemy 280 tysiącom potrzebujących ok. 14 

tys. ton żywności. W dobie pandemii ta pomoc 
nabrała nowego wymiaru, jest potrzebna jesz-
cze bardziej niż zwykle. Mogliśmy ją rozszerzyć 
dzięki kampanii #PomocDlaSeniora, w którą 
zaangażowało się wielu darczyńców indywi-
dualnych i instytucjonalnych. To ich ofiarność 
pozwoliła nam zakupić, oprócz żywności dla 
potrzebujących, także środki ochrony osobistej 
— dodaje dyrektor Caritas Polska .

Z myślą o seniorach
Osoby w trudnej sytuacji materialnej, zwłasz-
cza seniorzy, są przedmiotem szczególnej 
troski Caritas Polska . To do nich adresowane 
są takie programy, jak karta „Na codzienne 
zakupy” . Dzięki współpracy z Fundacją Bie-
dronki 10 tys . seniorów wytypowanych przez 
diecezjalne Caritas może przez 10 miesięcy 
korzystać z pomocy o wartości od 100 do 150 
zł miesięcznie w postaci kart przedpłaconych 
na zakupy w sklepach popularnej sieci 
handlowej . Wsparcie materialne to jednak nie 

wszystko – Caritas Polska, poprzez programy 
aktywizujące, stara się zachęcić seniorów 
do rozwijania swoich zainteresowań oraz 
nawiązywania i podtrzymywania więzi 
społecznych . Przykładem może być program 
„Spełniamy marzenia” (realizowany również 
we współpracy z Fundacją Biedronki) czy też 
konkurs Senior Caritas . Projekty wyłonione 
i dofinansowane ramach tej ostatniej inicja-
tywy są realizowane w 51 miejscach w Polsce . 
Są one często związane z udziałem seniorów 
w życiu kulturalnym, z aktywnością fizyczną 
i turystyką, a także z edukacją cyfrową .

W czasie pierwszej fali pandemii, od marca 
do lipca 2020 r ., w ramach akcji #PomocDla-
Seniora, „Na codzienne zakupy”, „Spełniamy 
marzenia” oraz konkursu Senior Caritas, 41 
Caritas diecezjalnych w Polsce otrzymało od 
Caritas Polska, w formie darowizn finanso-
wych i rzeczowych, wsparcie o wartości po-
nad 9,5 mln zł . Dodatkowo wartość środków 
ochrony zakupionych w ramach Programu 
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 
wyniosła 237 420 zł . Łącznie, na działania 
pomocowe dla kilkudziesięciu tysięcy senio-
rów i osób bezdomnych w całej Polsce, udało 
się zebrać ponad 21 mln zł . Środki te zostały 
wykorzystane do końca grudnia 2020 .

Ofiarom wojen,  
głodu i katastrof

Gdy na początku sierpnia tego roku portem 
w Bejrucie wstrząsnął potężny wybuch, 
Caritas Polska błyskawicznie pospieszyła 
z pomocą . W krótkim czasie zorganizowała 
zbiórkę na pomoc ofiarom, a także lotniczy 
transport humanitarny z żywnością i środ-
kami higienicznym . Dzięki zbiórce udało się 
zgromadzić blisko 5 mln zł dla poszkodo-
wanych mieszkańców Bejrutu . Zostały one 
przeznaczone na zakup żywności i leków, 
a także na odbudowę domów lub pokrycie 
kosztów wynajęcia mieszkań dla tych, którzy 
stracili dach nad głową, oraz na sfinanso-
wanie pomocy medycznej, psychologicznej 
i przywrócenie możliwości zarobkowania 
poszkodowanym .

Pomoc Bejrutowi to tylko jeden z przykładów 
działalności Caritas Polska poza granicami 
naszego kraju . Innym jest obchodzący 
właśnie czwartą rocznicę uruchomienia 
program Rodzina Rodzinie, w którego 
ramach polskie rodziny obejmują wsparciem 
rodziny w wyniszczonej wojną domową Syrii, 
a od roku 2021 także rodziny w Strefie Gazy, 
Iraku i Libanie . W ciągu czterech lat budżet 
programu przekroczył 57 mln zł, a pieniądze 
na żywność, leki, czynsz i inne pilne wydatki 
otrzymało już 9 tys . rodzin . 

Program Rodzina Rodzinie jest największym 
programem pomocowym realizowanym poza 
granicami kraju, ale nie jedynym . Caritas Pol-
ska jest obecna także w innych rejonach świa-
ta, gdzie potrzebna jest pomoc humanitarna 
lub rozwojowa . — W pogrążonym w krwawym 

konflikcie wewnętrznym Jemenie wspieramy 
służbę zdrowia, w Wenezueli i sąsiadującej 
z nią Kolumbii pomagamy cierpiącym głód 
ofiarom kryzysu gospodarczego, dostarczamy 
mleko w proszku dla dzieci uchodźców przeby-
wających w obozach w irackim Kurdystanie, 
realizujemy szereg pomniejszych projektów 
w krajach afrykańskich, pomagając lokalnym 
społecznościom za pośrednictwem polskich 
misjonarzy — wylicza ks . Marcin Iżycki .

Podobnie jak w Polsce, potrzebującym 
wsparcia w innych krajach mocno dała się we 
znaki pandemia koronawirusa . Nakładając 
się na istniejące problemy pogorszyła 
sytuację osób korzystających z pomocy 
humanitarnej, a przed niosącymi tę pomoc 
organizacjami postawiła nowe wyzwania . 
Suma wsparcia dla zagranicy udzielonego 
przez Caritas Polska w dobie pandemii to 
ponad 7 mln złotych . Pomoc trafia na 4 kon-
tynenty, do 20 krajów, a szacunkowa liczba 
osób, które ją otrzymują, to ponad ćwierć 
miliona . Wśród beneficjentów są tysiące 
przesiedlonych rodzin, uchodźcy uciekający 
przed wojną, ofiary klęsk żywiołowych, cier-
piący z powodu ubóstwa, głodu i chorób .

Najlepszy prezent
— Naszą siłą jest z jednej strony doświadczenie 
i ogromna skala działalności, z drugiej duża 
elastyczność i gotowość do reagowania na 
kryzysy, które nieustannie się pojawiają 
— ocenia ks . Marcin Iżycki . — Nie wybieramy, 
komu pomagać. W Kościele powszechnym 
miłosierdzie jest dla wszystkich i pomoc 
okazujemy każdemu potrzebującemu, dlatego 
równocześnie realizujemy znane od lat akcje 
i organizujemy nowe kampanie, których 
potrzebę dyktuje rozwój wydarzeń. Gdy są 
ulewy na Podkarpaciu, to ruszamy z pomocą 
dla Podkarpacia, jeśli potrzeba respiratorów 
dla szpitali, to w ramach akcji #Wdzięczni-
Medykom, wspólnie z naszymi partnerami 
kupujemy potrzebny sprzęt. To wszystko jest 
jednak możliwe dzięki pomocy osób i firm 
włączających się w nasze kampanie i wspoma-
gających je. I za to wparcie chcemy serdecznie 
podziękować, bo to dla nas najlepszy prezent 
na 30. urodziny — uśmiecha się ks . Iżycki .

Okazją do przekazania podziękowań stały się 
obchody 30-lecia Caritas Polska, które miały 
miejsce 9 października w Warszawie . Po 
uroczystej mszy świętej w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego przy ul . Długiej odbył się 
panel dyskusyjny „Solidarnie z Caritas”, 
a następnie gala, podczas której osoby i in-
stytucje zasłużone dla organizacji otrzymały 
okolicznościowe odznaczenia . Artystycznym 
akcentem uroczystości był występ Stanisła-
wa Soyki z zespołem . Muzycy zaprezentowali 
swoją interpretację „Tryptyku rzymskiego” 
Jana Pawła II .

Narodowe Archiwum Cyfrowe  
(zdjęcie otwierające), Caritas Polska

zdjęcia



Czy organizacja dobroczynna może być oparta o nowoczesne 
struktury zarządzania, działać efektywnie wykorzystując 
środki masowego przekazu i sieć jednostek powiązanych? 
Czy może budować współpracę z innymi instytucjami oraz 
biznesem? Czy wreszcie może wpływać na życie społeczne 
będąc rzecznikiem najsłabszych i wykluczonych? Pytania te 
są właściwie retoryczne, bowiem dziś skuteczność działania 
organizacji charytatywnej zależy od tych i wielu innych 
czynników. A te są lub właśnie stają się domeną Caritas 
Polska, największej organizacji charytatywnej w Polsce.
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Misja

Celem Caritas Polska jest niesienie pomocy 
ubogim, chorym, opuszczonym i wykluczo-
nym . Gdybyśmy jednak chcieli pozostać 
przy takiej charakterystyce, byłoby to spore 
uproszczenie . Celem, a właściwie misją 
Caritas Polska jest zatem nie tylko prakty-
kowanie indywidualnego ewangelicznego 
miłosierdzia, ale również duszpasterstwo 
społeczne . Oznacza to zarówno potrzebę 
niesienia pomocy charytatywnej, jak 
i wpływania poprzez działania rzecznicze 
na zmiany strukturalne w społeczeństwie 
polskim i w społecznościach poza granicami 
kraju, aby nie generowały one ubóstwa, nie 
naruszały zasad współżycia społecznego 
i umożliwiały integralny rozwój człowieka . 
W tym celu Caritas Polska współpracuje 
z instytucjami Kościoła katolickiego, m .in . 
Watykańską Dykasterią ds . Integralnego 
Rozwoju Człowieka, Caritas Internationalis, 
Caritas Europa, zgromadzeniami zakonnymi, 
ale także administracją państwową, samo-
rządową, innymi organizacjami społecznymi 
i wyznaniowymi, sektorem biznesowym oraz 
wszystkimi ludźmi dobrej woli .

Wartości

Realizując swoją misję Caritas opiera się na 
zasadach życia społecznego zdefiniowanych 
przez katolicką naukę społeczną: 

•  Zasada dobra wspólnego – zobowiązuje 
jednostki do współpracy na rzecz urze-
czywistniania tego dobra we wszystkich 
społecznościach . Realizacja tej zasady 
jest również racją uzasadniającą politykę 
Caritas Polska, która troszczy się o to 
dobro osób i grup defaworyzowanych 
i o nie zabiega . Zasada dobra wspólnego 
nakłada także obowiązek uznawania 
i popierania praw człowieka .

•  Zasada pomocniczości – postuluje „uzu-
pełniającą pomoc” większych społeczno-
ści na rzecz mniejszych . Zasadę pomoc-
niczości ująć można w dwóch hasłach . 
Pierwsze: tyle wolności, ile można, tyle 
uspołecznienia, ile koniecznie potrzeba . 
Drugie: tyle społeczeństwa, ile można, 
tyle państwa, ile koniecznie trzeba .

•  Zasada solidarności społecznej 
–  porządkuje działalność jednostek, 
ukierunkowując ją na dobro społeczne, 
działania mniejszych społeczności ku 
dobru społeczności większych . W myśl 

zasady solidarności w każdej dziedzinie 
życia społecznego konieczne jest odrzu-
cenie postaw indywidualistycznych na 
rzecz współpracy w dążeniu do dobra 
wspólnego .

•  Zasada miłości społecznej – to podstawo-
wa wartość moralna, fundamentalna za-
sada życia społecznego oraz istota więzi 
społecznej . Jej potrzeba w życiu społecz-
nym podyktowana jest funkcjonowaniem 
niesprawiedliwych struktur społecznych, 
których skutkiem jest pogwałcenie ludz-
kich praw do: życia, godnych warunków 
egzystencji, wolności, samostanowienia, 
realizacji potrzeb materialnych, religij-
nych i duchowych . 

•  Zasada personalizmu chrześcijańskiego 
– to podstawowe kryterium aksjologiczne 
i zwornik wymienionych zasad społecz-
nych . Podkreśla ona godność i dobro 
każdej osoby ludzkiej i promuje równe 
szanse rozwoju dla wszystkich ludzi .

Rozwój 
instytucjonalny

Przemiany zachodzące w Caritas Polska 
umożliwiły przystąpienie do znaczącej 
reorganizacji . Procesy restrukturyzacji 
dokonują się m .in . w działach fundraisingu 
czy komunikacji w celu zwiększenia efek-
tywności funkcjonowania CP i pozyskiwania 
maksymalnego finansowania dla działań 
statutowych . Uzupełnienie wewnętrznych 
polityk i procedur w odniesieniu do stan-
dardów Caritas Internationalis oraz oparcie 
działań na dobrych praktykach zarządzania 
wiedzą instytucjonalną (Knowledge 
Management) służy postrzeganiu CP jako 
organizacji transparentnej i profesjonalnej 
w odniesieniu do beneficjentów, darczyńców 
i poszczególnych partnerów . Do dalszego 
rozwoju instytucjonalnego mają przyczynić 
się kolejne kroki:

•  formacja duchowa i integracja pracow-
ników CP w oparciu o katolicką naukę 
społeczną;

•  dalsza reorganizacja działów;

•  wzmocnienia działu HR obejmującego 
opieką pracowników i wolontariuszy 
i sprawującego funkcję depozytorium 
procedur i polityk oraz strażnika struktu-
ry organizacyjnej;

•  wprowadzenie Standardów Zarządzania 
Caritas Internationalis oraz przygotowa-
nie do audytu wiodącego do uzyskania 
akredytacji do współpracy z DG ECHO 
(Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej 
ds . Pomocy Humanitarnej i Ochrony 
Ludności);

•  aktualizacja Strategii Rozwoju Caritas 
Polska do roku 2028;

•  wprowadzenie procesów zarządzania 
wiedzą instytucjonalną przy wsparciu 
metodologii Caritas Europa .

Caritas Polska
promotorem integralnego  
rozwoju człowieka  
we współczesnym świecie

Caritas Polska jest częścią sieci 
Caritas Internationalis, konfede-
racji 164 organizacji Caritas ze 194 
państw i terytoriów całego świata . 
Jako członek największej organizacji 
charytatywnej na świecie w swoje 
DNA ma wpisany nieustanny rozwój, 
będący odpowiedzią na wymagania 
i problemy współczesnego świata . 
Skuteczne podtrzymywanie tego 
kierunku jest możliwe dzięki jasno 
zarysowanej misji oraz włączeniu 
do współpracy specjalistów i osób 
kompetentnych w najróżniejszych 
dziedzinach, będących w stanie 
sprawnie przeprowadzać konieczne 
zmiany w organizacji oraz realizować 
wynikające z misji zadania .
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Zmiany 
komunikacyjne i cele 
fundraisingowe

Działalność organizacji charytatywnej, jaką 
jest Caritas Polska, zależy od ofiarności dar-
czyńców indywidualnych i instytucjonalnych, 
a ta – od trafnego wybrania i jasnego przed-
stawienia celu fundraisingowego, a więc 
efektywnej komunikacji wykorzystującej 
różne środki przekazu . Konieczne są zatem:

1 .  Zmiany w konstrukcji stron interne-
towych w kierunku lepszej ekspozycji 
poszczególnych kampanii i usprawnienie 
możliwości dokonywania wpłat na nie za 
pomocą dedykowanych formularzy wpłat . 
W połączeniu z działaniami reklamowymi 
w mediach tradycyjnych i internetowych, 
eksponującymi adresy internetowe, 
zmiany te przynoszą wymierne efekty . 
Ilustrują to poniższe przykłady (ilość wpłat 
przez strony www – porównanie I kwartału 
2020 r . i I kwartału 2021 r .):

•  Caritas .pl – 138% wzrost wpłat 

•  Uratuję Cię – 196% wzrost wpłat 

•  Rodzina Rodzinie – 370% wzrost wpłat .

2 .  Znaczne zwiększenie ekspozycji medialnej 
w telewizji, która przekłada się na świado-
mość i rozpoznawalność kampanii Caritas, 
a w efekcie na wpłaty na poszczególne 
programy . Wynika to z:

a .  zacieśnionej współpracy z Redakcją 
Katolicką TVP, której efektem jest nie-
malże cotygodniowa obecność Caritas 
w jej programach . Jest to możliwe także 
dzięki profesjonalizacji Działu Komuni-
kacji Caritas Polska, który dostarcza do 
TVP jakościowe materiały wideo z ca-
łego świata, wykorzystywane później 
w przygotowywanych przez redakcję 
reportażach;

b .  zacieśnionej współpracy z programem 
„Sprawa dla reportera”, który stał się 
oficjalnym partnerem serwisu Uratuję 
Cię;

c .  prowadzenia przez cały rok stałych, 
bezpłatnych (pasmo OPP) i odpłatnych 
(regularne pasma reklamowe) działań 
reklamowych w TVP dla większości 
programów Caritas .

3 .  Uruchomienie komunikacji bezpośredniej 
z darczyńcami w oparciu o newslettery 
przesyłane e-mailowo . Newslettery mają 
charakter zarówno informacyjny, jak 
i fundraisingowy . Działania te są możliwe 
dzięki uporządkowaniu i optymalizacji 
mechanizmów pozyskiwania danych i zgód 
na kontakt od osób odwiedzających strony 
internetowe Caritas Polska . Dzięki wdrożo-
nym mechanizmom baza do komunikacji 
mailingowej rośnie w tempie ok . 1000 
nowych rekordów na miesiąc .

4 .  Powołanie stanowiska specjalista ds. 
współpracy z darczyńcami w ramach Działu 
Fundraisingu CP, mające na celu uspraw-
nienie i podniesienie jakości obsługi 
darczyńców .

Rozwój współpracy 
z podmiotami 
zewnętrznymi 

Caritas Polska współpracuje z wieloma 
grupami podmiotów w Polsce i na świecie 
podczas realizacji celów statutowych i pozy-
skiwania finansowania dla ich wypełniania . 
Dobrym przykładem dotychczasowej 
współpracy jest zainicjowanie i prowadzenie 
jednego z najbardziej znanych i cenionych 
programów „Na codzienne zakupy” skie-
rowanego do seniorów . Powstał on dzięki 
współpracy Caritas Polska z Jeronimo Mar-
tins Polska S .A ., właścicielem sieci sklepów 
Biedronka, oraz z Fundacją Biedronki . 
Odegrał on niebagatelną rolę w minionym 
2020 r ., ponieważ został włączony do akcji 
#PomocDlaSeniora – jednej z trzech najwięk-
szych akcji interwencyjnych Caritas Polska 
podjętych do walki ze skutkami COVID-19 – 
wnosząc w jej finansowanie kwotę 15 mln zł . 
Współpraca z partnerami instytucjonalnymi 
i biznesem przyniosła także konkretny wkład 
w drugą kampanię zainicjowaną do walki 
z COVID-19 – #WdzięczniMedykom . Podsu-
mowując, na pomoc w walce z pandemią, 
od połowy marca do końca grudnia 2020 r ., 
Caritas Polska zebrała ponad 35 mln zł od 
darczyńców prywatnych, korporacyjnych 
i państwowych .

By współpraca z biznesem i instytucjami 
państwowymi była możliwa, konieczne jest 
uczestnictwo w wydarzeniach, takich jak 
Forum Ekonomiczne w Karpaczu (poprzednio 
w Krynicy), na którym Caritas Polska zyskała 
możliwość zorganizowania paneli dyskusyj-
nych i włączenia w nie przedstawicieli biz-
nesu oraz innych organizacji . Umożliwiło to 
promocję zasad i wartości katolickiej nauki 
społecznej w środowisku biznesu i przedsta-
wicieli życia społeczno-politycznego .

Profesjonalizacja 
działań pomocowych 
realizowanych za 
granicą

Caritas Polska od lat prowadzi także 
działania pomocowe poza granicami kraju . 
Jako organizacja należąca do sieci Caritas 
Internationalis odpowiada na Apele Huma-
nitarne, będące efektywnym mechanizmem 
zbierania środków na zagraniczną pomoc 
humanitarną . Oprócz tego realizuje też 
własne unikalne programy pomocowe takie 
jak Rodzina Rodzinie . Niesienie pomocy 
za granicą jest możliwe dzięki współpracy 
z lokalnymi Caritas, z innymi organizacjami 

humanitarnymi, takimi jak Polska Akcja Hu-
manitarna, a także z misjonarzami i misjonar-
kami, którzy doskonale dostrzegają potrzeby 
lokalnych społeczności . Dzięki rozbudowanej 
sieci współpracowników Caritas Polska 
może realizować projekty charytatywne, 
medyczne czy edukacyjne w wielu krajach 
na całym świecie . Wśród działań, które od lat 
są prowadzone, a które będą wzmacniane 
i rozszerzane, są te realizowane na Bliskim 
Wschodzie . Sztandarowym działaniem jest 
wspomniany program Rodzina Rodzinie od 
pięciu lat prowadzony w Syrii . Od ubiegłego 
roku Caritas Polska w ramach programu 
rozszerza pomoc również na inne kraje – jako 
pierwsza dołączyła do programu palestyńska 
Strefa Gazy; w 2021 r . do programu włączone 
zostały także Liban i Irak . Caritas Polska, 
działając w sieci Caritas Internationalis, two-
rzy konsorcja, w których dzięki współpracy 
z partnerami w szerszym zakresie dociera 
z pomocą do najbardziej potrzebujących 
w często najtrudniejszych miejscach świata . 
Warto tu wspomnieć o działaniach w Libanie, 
Nepalu, Egipcie, Sudanie czy Jemenie . 
W ostatnim z tych krajów Caritas Polska 
jest pierwszą zarejestrowaną organizacją 
z rodziny Caritas Internationalis, pełni zatem 
rolę wiodącą i skupiającą wysiłki całej sieci 
Caritas w Jemenie, czego odzwierciedleniem 
jest Apel Humanitarny Caritas Polska oraz 
utworzenie Grupy Roboczej ds. Jemenu 
skupiającej inne organizacje Caritas . Warto 
nadmienić, że Jemen – jeśli chodzi o pomoc 
humanitarną – jest jednym z najbardziej wy-
magających miejsc na świecie, a zarejestro-
wanie tam misji było nie lada wyzwaniem, 
szczególnie że Caritas Polska jest organizacją 
chrześcijańską . Rejestracja jest niewątpli-
wym sukcesem, bowiem nie tylko pozwala 
na bardziej intensywne i efektywne działania 
w Jemenie, ale też w znaczący sposób zwięk-
sza pozycję Caritas Polska w sieci Caritas 
Internationalis .

Ważnym obszarem działań Caritas Polska jest 
pomoc uchodźcom i migrantom, która reali-
zowana jest zarówno w kraju, jak i na świecie . 
W Polsce – w ramach czterech projektów 
pomocowych dla migrantów i uchodźców 
finansowanych z Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji – powstały Centra Pomocy 
Migrantom w Warszawie, Olsztynie, Kaliszu 
i Szczecinie . Centra ofertują na co dzień 
pomoc doradczą konsultantów kulturowych 
i doradców integracyjnych, doradców zawo-
dowych, psychologów i prawników, a także 
różnego rodzaju wsparcie socjalno-bytowe . 
Przewidziano także kursy adaptacyjne i kursy 
języka polskiego . Poza bezpośrednią pomocą 
dla migrantów projekty zakładają również 
edukację społeczeństwa przyjmującego 
poprzez szkolenia dla pracowników urzędów 
dotyczące aspektów pracy z cudzoziemcami 
oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli 
i pedagogów pracujących z dziećmi cudzo-
ziemców . Zagraniczna pomoc dla migrantów 
i uchodźców prowadzona jest przez Caritas 
Polska m .in . w Kolumbii, Libanie, Jemenie, 
Egipcie czy Grecji . Dla uchodźców przebywa-

jących w ostatnim z tych krajów Caritas Pol-
ska, oprócz pomocy materialnej, organizuje 
także wsparcie polskich wolontariuszy .

Współpraca 
z diecezjalnymi 
Caritas 
i wolontariuszami

Jedną z form skutecznego działania i docie-
rania do osób najbardziej potrzebujących 
jest intensyfikacja działań na poziomie 
lokalnym, realizowanych głównie przez 
Caritas diecezjalne . Znajomość wspólnot lo-
kalnych, specyfiki regionu i jego problemów 
jest doskonałym sposobem na aktywizo-
wanie potencjalnych darczyńców, a także 
wolontariuszy, których obecność w Caritas 
Polska jest jednym z priorytetowych założeń 
organizacji . Dostrzegając tę wartość i poten-
cjał Caritas Polska zaplanowała wdrożenie 
trzyletniej strategii rozwoju wolontariatu 
Caritas w Polsce (poprzez Radę Wolontariatu) 
oraz budowę Centrum Wolontariatu przy 
Caritas Polska . Celem tego działania jest 
wzmocnienie marki, formacja wolontariuszy, 
unowocześnienie i profesjonalizacja w po-
dejściu do wyzwań społecznych . Wolontariat 
Caritas musi być postrzegany nie jako koszt 
czy obciążenie, ale jako konieczna inwestycja 
w kapitał ludzki, który będzie służyć zarówno 
bieżącym działaniom, jak i procentować 
w przyszłości, np . poprzez związanie kon-
kretnych osób z instytucją .

Caritas Polska jako 
mentor i animator 
zmian społecznych 

Działając z mandatu Konferencji Episkopatu 
Polski i posługując się metodą katolickiej 
nauki społecznej Caritas Polska chce być nie 
tylko organizacją realizującą podstawowe 
potrzeby swoich beneficjentów w postaci 
pomocy materialnej lub finansowej . Organi-
zacja dąży do roli mentora podejmującego 
ważne kwestie integralnego rozwoju człowie-
ka, budząc w społeczeństwie postawy do-
broczynności i angażowania się w działania 
charytatywne . Tak więc:

•  Caritas Polska, zachowując neutralność 
polityczną, dąży do roli animatora w ob-
szarze społecznym, przyczyniającego się 
do zmiany społecznej poprzez wpływanie 
na indywidualne postawy ludzkie .

•  Zgodnie z ewangelicznymi zasadami po-
mocy najsłabszym Caritas Polska rozwija 

swoje działania w duchu ekologii integral-
nej, troszcząc się zarówno o najsłabszych 
i wykluczonych, jak też o środowisko 
społeczne i naturalne, w którym oni żyją .

•  Caritas Polska postrzega siebie jako 
rzecznika zmiany społecznej i głos naj-
słabszych, dlatego w ramach prowadzo-
nych kampanii, programów i projektów 
będą wdrażane elementy rzecznicze 
i edukacyjne, promujące integralny roz-
wój człowieka . 

Wszystkie przedstawione powyżej założenia 
służą rozwojowi organizacji, która chce 
wdrażać standardy wyznaczone przez konfe-
derację Caritas Internationalis . Jedne zostały 
dopiero nakreślone, a inne są już wdrażane, 
zatem zmiany to proces, który już się rozpo-
czął i już przynosi pierwsze efekty . 

„Poprzeczkę zawiesiliśmy sobie 
bardzo wysoko, ale wiem, że żadne 
wyzwanie współczesności nie zwalnia 
nas, największej organizacji charytaty-
wnej w Polsce, od działania i poczucia 
solidarności z potrzebującymi” 

– podsumowuje ks . Marcin Iżycki,  
dyrektor Caritas Polska .



1312

>>  działania Caritas w Polsce   >>

Działania  Caritas Polska Raport 2020

>>   działania Caritas w Polsce >>

z pandemią

CARITAS POLSKA  
W WALCE  

Rok 2020 był rokiem nazna-
czonym walką z nieznanym 
dotąd zagrożeniem – wirusem 
COVID-19. Skutkiem pandemii 
znacznie wzrosła liczba zgonów 
– w Polsce w 2020 r. zmarło 
ponad 480 tys. osób, to o blisko 
70 tys. więcej niż w poprzednim 
roku i najwięcej od czasów II 
wojny światowej. 

Od połowy marca do grudnia 
2020 r . Caritas Polska zebrała 
ponad 35 mln zł od darczyńców 
prywatnych, korporacyjnych 
i państwowych, aby pomóc 
w walce z COVID-19 . Dzięki 
pomocy Caritas diecezjalnych 
udało się zrekrutować 
wolontariuszy, zebrać fundusze 
i uruchomić szerokie działania 
pomocowe w całym kraju .

W sumie od początku epidemii 
w Polsce w marcu 2020 roku 
Caritas diecezjalne uruchomiły 
127 lokalnych akcji i projektów 
przeciwdziałających jej skutkom, 
natomiast Caritas Polska 
uruchomiła 3 duże ogólnopolskie 
akcje pomocowe w czasie 
pandemii .

Z danych zebranych przez 
Caritas Polska wynika, że 
w czasie epidemii bezpośrednią 
pomoc od Caritas diecezjalnych 
otrzymało 250 682 osób, a co 
najmniej 50 000 osób otrzymało 
wsparcie od Caritas Polska . 
Oznacza to, że w sumie sieć 
Caritas przyszła z pomocą 
ponad 300 tys . potrzebujących 
w Polsce, głównie seniorom, 
medykom i bezdomnym .

Równocześnie Caritas Polska 
niosła pomoc w 20 krajach na 
świecie w walce z epidemią 
(Jemen, Syria, Stefa Gazy, 
Jordania, Liban, Irak, Wenezuela, 
Białoruś, Ukraina, Armenia, 
Gruzja, Chorwacja, Nepal, Sudan 
Południowy, Mozambik, RPA, 
Togo, Kamerun, Argentyna 
i Indie) .

Łączna wartość 
pomocy w ramach akcji 
#PomocDlaSeniora szacowana 
jest na ponad 21 mln zł .

Pomoc dzieciom w czasie 
epidemii skupiała się na 
dostarczeniu sprzętu 
niezbędnego do nauki zdalnej . 
Caritas Polska wraz z Fundacją 
Pro Caritate dostarczyły 
dzieciom 381 laptopów 
w ramach akcji Tornister Pełen 
Uśmiechów .

W ramach akcji 
#WdzięczniMedykom Caritas 
Polska przekazała ponad 
300 placówkom medycznym 
(szpitalom, domom pomocy 
społecznej, hospicjom itp .) 
sprzęt i materiały ochronne 
o wartości ok . 11,5 mln zł, w tym 
m .in .:

• 108 respiratorów 
•  prawie 1 mln maseczek 

chirurgicznych
•  ponad 1 mln rękawic 

ochronnych
•  20 tys. kombinezonów 

ochronnych .

W ramach akcji 
#PomocDlaSeniora Caritas 
Polska udzieliła wsparcia ponad 
32 tys . osób starszych oraz 
7 tys . bezdomnych, angażując 
w pomoc ponad 2,5 tys . 
wolontariuszy .

Do skutków pandemii należy także zaliczyć pogorszenie 
sytuacji materialnej wielu osób spowodowane m .in . zwięk-
szonym bezrobociem, a także stres i zaburzenia rozwoju 
społecznego wśród dzieci i młodzieży wywołane izolacją . 
W odpowiedzi na tę sytuację Caritas Polska uruchomiła 
w marcu 2020 r . interwencyjne działania pomocowe 
– #PomocDlaSeniora i #WdzięczniMedykom – skierowane 

do najbardziej potrzebujących i dotkniętych skutkami 
trwającej epidemii – seniorów i medyków . Ponadto nie 
przerwała dotychczasowych programów, z których kilka 
uległo jedynie modyfikacji, by jak najlepiej nieść pomoc 
w czasie pandemii . Do takich należą programy skierowane 
do dzieci włączone do akcji #CaritasDzieciom, programy 
żywnościowe, a także zagraniczne . 

Rosnące zagrożenie koronawirusem skłoniło 
Caritas Polska do uruchomienia 18 marca 
akcji #PomocDlaSeniora . Akcja ma na celu 
wsparcie osób starszych oraz bezdomnych 
poprzez zaspokojenie ich najważniejszych 
potrzeb w warunkach izolacji . Najbardziej 
potrzebujących seniorów – samotnych, cho-
rych, mających trudną sytuację materialną 
– wyłaniają Caritas diecezjalne na podstawie 
rozeznania oraz zgłoszeń . Sporządzają 
listę i organizują dystrybucję pomocy . Do 
potrzebujących trafia żywność, środki higie-
niczne oraz ochronne (płyny do dezynfekcji, 
rękawiczki, maseczki) – w wielu przypadkach 
bezpośrednio, pod drzwi, ale z zachowaniem 
środków ostrożności . Ponadto potrzebujący 
otrzymują wsparcie wolontariuszy w czyn-
nościach wymagających wyjścia z domu (np . 
w zakupie leków), a także inne formy pomo-
cy . Ponieważ osoby starsze i samotne często 
przeżywają lęk o zdrowie własne i bliskich, 
wiele diecezji uruchomiło specjalny telefon, 
pod który można zadzwonić i porozmawiać 
z psychologiem lub pracownikiem Caritas . 
Szczególnym wyzwaniem w okresie pande-
mii stało się zabezpieczenie potrzeb osób 
bezdomnych, wśród których jest także wielu 
seniorów . Wiele diecezji podjęło wzmożony 
wysiłek, by zapewnić im ciepły posiłek w spo-
sób bezpieczny dla wszystkich . 

Na start akcji Caritas Polska przeznaczyła 
1 milion złotych z własnych środków . Rów-
nolegle uruchomiła zbiórkę pieniędzy, żeby 
stopniowo zwiększać zakres i skalę działania . 
W zbiórkę zaczęli włączać się darczyńcy 
indywidualni oraz przedsiębiorstwa . Część 
partnerów przekazała pomoc finansową, 
a część produkty i usługi . Ponadto Fundacja 
Biedronki postanowiła włączyć w akcję 
projekt „Na codzienne zakupy” realizowany 
z Caritas Polska od 2018 r ., przekazując na 
wsparcie najstarszych 15 mln zł . 

Zdecydowaną większość środków ze zbiórek 
i darowizn Caritas Polska przekazała 41 
Caritas diecezjalnym w Polsce, które bezpo-
średnio niosą pomoc potrzebującym . Część 
środków Caritas Polska rozdysponowała 
wśród beneficjentów prowadzonych przez 
siebie programów senioralnych . Wartość 
środków przekazanych Caritas diecezjalnym 
przedstawia tabela 1 .

Równocześnie z działaniami interwencyjnymi 
Caritas Polska realizowała dotychczasowe 
programy, które zostały zmodyfikowane ze 
względu na potrzeby beneficjentów w czasie 
pandemii . W ramach wieloletniego Progra-
mu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
(POPŻ) Caritas Polska przekazała Caritas 
diecezjalnym pomoc w dystrybucji żywności 
oraz środki ochrony otrzymane z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) . Dane te 
przedstawia tabela 2 .

Tabela 1.  Wartość pomocy przekazanej Caritas diecezjalnym 
w ramach akcji #PomocDlaSeniora  
od marca do grudnia 2020 r. 

Rodzaj pomocy Wartość pomocy

POMOC PRZEKAZANA CARITAS DIECEZJALNYM

Dotacja z Caritas Polska 2 025 000,00 zł

Karty Biedronki „Na codzienne zakupy” doładowywane 
w okresie kwiecień-grudzień 2020 r . oraz działania 
towarzyszące

11 910 500,00 zł

Projekty Senior Caritas 431 250,00 zł

Maseczki ochronne  zakupione przez Caritas Polska, 
przekazane przez fundację Fakt i w ramach karty „Na 
codzienne zakupy”

189 625,00 zł

Artykuły żywnościowe: Koszyczek Wielkanocny (Ingka 
Centres oraz IKEA), artykuły spożywcze (Lidl, Nestle, 
Tesco, Sokołów S .A ., Zott, darczyńca anonimowy), torby 
(IKEA), kartony (Mondi), Pepsi, 7Up (Orlen)

1 676 186,65 zł

Agencja Rezerw Materiałowych: makaron, konserwy 
mięsne, konserwy rybne, dania gotowe, warzywa 
konserwowe, mąka, herbata, cukier, olej rzepakowy

2 742 293,24 zł

Suma wartości pomocy przekazanej Caritas diecezjalnym 18 974 854,89 zł

POMOC PRZEKAZANA SENIOROM BEZPOŚREDNIO  
PRZEZ CARITAS POLSKA

Caritas Polska: doładowanie kart „Na codzienne 
zakupy”, Koszyczek Wielkanocny (Ingka Centres oraz 
IKEA), żywność (Tesco, Sokołów S .A .), żywność z Agencji 
Rezerw Materiałowych, maseczki ochronne, projekty 
Senior Caritas

635 349,85 zł

Suma wartości pomocy przekazanej przez Caritas 
Polska bezpośrednio i Caritas diecezjalnym w ramach 
akcji #PomocDlaSeniora

19 610 204,74 zł

Tabela 2.  Wartość pomocy przekazanej Caritas diecezjalnym  
w ramach POPŻ w okresie kwiecień-grudzień 2020 r.

Rodzaj pomocy Wartość pomocy

Środki na administrowanie, transport i magazynowanie  
w ramach POPŻ 2 211 426,23 zł

Środki na realizację działań towarzyszących POPŻ 3 159 180,33 zł

Środki ochrony osobistej: maseczki, przyłbice rękawice,  
płyny do dezynfekcji rąk i pomieszczeń 584 526,16 zł

Suma wartości pomocy przekazanej 5 955 132,72 zł

Akcja #PomocDlaSeniora
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Odpowiadając na potrzeby placówek służby 
zdrowia i personelu medycznego walczącego 
z pandemią Caritas Polska uruchomiła 26 
marca ogólnopolską akcję #WdzięczniMe-
dykom . Jest ona dedykowana personelowi 
medycznemu, który znajduje się na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem . Celem 
akcji #WdzięczniMedykom jest zakup nie-
zbędnego sprzętu i wyposażenia dla szpitali 
walczących z epidemią, a także dla hospicjów 
i ośrodków opiekuńczo-leczniczych . Na 
podstawie wywiadu Caritas Polska uzyskała 
informację, że w dobie pandemii najbardziej 
brakuje respiratorów, specjalistycznych 
łóżek, termometrów bezdotykowych i środ-
ków ochrony osobistej (m .in . maseczek, 
rękawic, fartuchów, przyłbic, płynów do 
dezynfekcji) . Dzięki pozyskanym środkom 
finansowym Caritas Polska, po konsultacji ze 
szpitalami, zakupiła sprzęt od sprawdzonych 
producentów . Akcję #WdzięczniMedykom 

wsparło 12 partnerów biznesowych Caritas 
Polska: Fundacja Carrefour, firmy Generali 
i Concordia, Fundacja JSW, Lidl, Gaz-System, 
AstraZeneca, PWPW, PGNIG, Nestle, Fun-
dacja Banku BNP Paribas oraz anonimowy 
darczyńca . Równolegle Caritas Polska uru-
chomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców 
indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać 
zakres i skalę działania . 

Środki pieniężne i materialne zebrane 
w ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas 
Polska rozdysponowała wśród Caritas 
diecezjalnych, własnych beneficjentów 
nieinstytucjonalnych oraz beneficjentów 
instytucjonalnych (szpitale, placówki me-
dyczne, ośrodki pomocy) i instytucji Kościoła 
katolickiego w Polsce . 

Wartość pomocy przekazanej Caritas diece-
zjalnym oraz własnym beneficjentom nie-

instytucjonalnym w ramach akcji #Wdzięczni-
Medykom przedstawia tabela 3 .

Wartość pomocy materialnej i finansowej 
przekazanej przez Caritas Polska bezpo-
średnio placówkom medycznym na terenie 
całego kraju (szpitalom, ośrodkom zdrowia, 
placówkom opiekuńczo-medycznym, hospi-
cjom, ośrodkom rehabilitacyjnym oraz jed-
nostkom szpitalnym) przedstawia tabela 4 .

Wsparcie udzielone przez Caritas Polska 
w ramach akcji #WdzięczniMedykom instytu-
cjom Kościoła katolickiego w Polsce – przede 
wszystkim zgromadzeniom zakonnym oraz 
prowadzonym przez nie placówkom opie-
kuńczym . Wsparcie polegało na przekazaniu 
środków ochrony (kombinezonów, maseczek, 
przyłbic, rękawic, płynów do dezynfekcji) . 
Wartość tej pomocy przedstawia tabela 5 .

Rodzaj pomocy Wartość pomocy

POMOC PRZEKAZANA CARITAS DIECEZJALNYM
Dotacja z Caritas Polska 121 368,00 zł
Środki ochrony osobistej: maseczki chirurgiczne, maseczki KN95, maseczki KN95 
(Nestle), przyłbice, kombinezony ochronne, rękawice, płyn do dezynfekcji, żel 
antybakteryjny Saraya, mydło Saraya

1 857 683,04 zł

Sprzęt medyczny: koncentratory tlenu Philips EverFLO IKK 7 920,00 zł
Środki ochrony z Agencji Rezerw Materiałowych: maseczki KN95 (FFP2), maseczki 
FFP3, maseczki chirurgiczne, kombinezony ochronne, fartuchy, rękawice 1 416 698,50 zł

Suma wartości pomocy przekazanej przez Caritas Polska Caritas diecezjalnym 3 403 669,54 zł

POMOC PRZEKAZANA PRZEZ CARITAS POLSKA  
BEZPOŚREDNIO BENEFICJENTOM

Caritas Polska: żel antybakteryjny Floslek, żel antybakteryjny Saraya, mydło Saraya 39 551,90 zł
Suma wartości pomocy przekazanej przez Caritas Polska Caritas diecezjalnym 
oraz  beneficjentom bezpośrednio 3 443 221,44 zł

Akcja #WdzięczniMedykom Tabela 4.  Pomoc przekazana przez Caritas Polska placówkom medycznym w ramach akcji #WdzięczniMedykom

Tabela 3.  Wartość pomocy przekazanej przez Caritas Polska Caritas 
diecezjalnym i własnym beneficjentom nieinstytucjonalnym 
w ramach akcji #WdzięczniMedykom

l .p . Placówka
Wartość 

udzielonej 
pomocy

Przekazane dary
Dotacja 
z Caritas 

Polska
1 . Szpital Grochowski, Warszawa, ul . Grenadierów 51 22 473,00 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, przyłbice

2 . Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, al . Jana Pawła II 7  355 061,00 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  
maseczki KN95, respirator

3 . Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego,  
Warszawa, ul . gen . M .C . Coopera 5 23 107,80 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  

maseczki KN95

4 . Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego,  
Warszawa, ul . Szczęśliwicka 36 10 772,00 zł maseczki chirurgiczne,  

maseczki KN95, przyłbice
5 .  Szpital Miejski św . Jana Pawła II w Elblągu, ul . Komeńskiego 35  16 357,80 zł kombinezony, maseczki KN95 

6 . Ośrodek Rehabilitacyjny pw . św . Rafała Archanioła,  
Rusinowice, ul . Zielona 23, Lubliniec  11 869,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  

maseczki KN95

7 . Wielkopolskie Centrum Onkologii im . Marii Skłodowskiej-Curie,  
ul . Garbary 15, Poznań  10 686 zł maseczki chirurgiczne, maseczki KN95

8 . Szpital Specjalistyczny im . Stefana Żeromskiego w Krakowie, os . Na Skarpie 66  20 317,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki KN95
9 . Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im . dr . Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al . Jana Pawła II 120 A 10 000,00 zł
10 . Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul . Seminaryjna 1 10 000,00 zł
11 . Mazowiecki Szpital Wojewódzki im . św . Jana Pawła II w Siedlcach, ul . Poniatowskiego 26 10 000,00 zł
12 . NZOZ „Zdrowie” w Bełchatowie, ul . Bolesława Chrobrego 24 10 000,00 zł
13 . Wojewódzki Szpital im . św . Ojca Pio w Przemyślu, ul . Monte Cassino 18 10 000,00 zł
14 . Szpital Ogólny im . dr . Witolda Ginela w Grajewie, ul . Konstytucji 3 Maja 34 10 000,00 zł
15 . „Zdrowie”, Stadryniak i Wspólnicy, ul . Henryka Sienkiewicza 84, Ostrowiec Świętokrzyski  10 000,00 zł
16 . Szpital św . Józefa Sp . z o .o ., ul . S . Okrzei 27, Mikołów 10 000,00 zł
17 . Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, ul . Marii Curie-Skłodowskiej 66 10 000,00 zł
18 . Szpital Kliniczny im . ks . Anny Mazowieckiej, Warszawa, ul . Karowa 2 10 000,00 zł
19 . Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul . Hetmańska 21 10 000,00 zł
20 . Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im . św . Jana Pawła II, Katowice, ul . Medyków 26 10 000,00 zł
21 . Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im . Janusza Korczaka w Słupsku, ul . Hubalczyków 1 10 000,00 zł
22 . Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej, ul . Szpitalna 1 10 000,00 zł
23 . Szpital Powiatowy w Pasłęku, ul . Mikołaja Kopernika 24 A 10 000,00 zł
24 . Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, ul . 3 Maja 37 10 000,00 zł
25 . Szpital Uniwersytecki nr 1, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Bydgoszcz, ul . Marii Skłodowskiej-Curie 9 10 000,00 zł
26 . Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, ul . Marii Curie-Skłodowskiej 9 10 000,00 zł
27 . Szpital Miejski im . Franciszka Raszei, Poznań, ul . Mickiewicza 2 10 000,00 zł
28 . Szpital Wojewódzki im . św . Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, ul . Lwowska 178 A 10 000,00 zł

29 . Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Przasnyszu, ul . Sadowa 9 64 365,84 zł łóżka szpitalne, respirator 

30 . Szpital św . Józefa w Mikołowie, ul . Stefana Okrzei 27 75 135,36 zł łóżka szpitalne, kombinezony,  
maseczki chirurgiczne, przyłbice

31 . Szpital Psychiatryczny we Fromborku, ul . Sanatoryjna 1 31 998,24 zł łóżka szpitalne 

32 . Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im . prof . Jana Mazurkiewicza, 
Pruszków, ul . Partyzantów 2/4 31 998,24 zł łóżka szpitalne

33 . Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu, ul . ks . P . Skargi 10 145 098,96 zł łóżka szpitalne, respirator
34 . Szpital Wojewódzki im . Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul . T . Chałubińskiego 7 15 999,12 zł łóżka szpitalne
35 . Szpital MSWiA, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Warszawa, ul . Wołoska 137 3 110,00 zł maseczki chirurgiczne 

36 . Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,  
Gdynia, ul . Powstania Styczniowego 9 B 8 199,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, 

respiratory
37 . Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, al . Dzieci Polskich 20 79 993,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, respirator
38 . Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa, ul . Kondratowicza 8 106 356,20 zł respiratory, kombinezony, przyłbice
39 . Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku, ul . Jezierskiego 21 56 180,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, respirator

40 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  
Nowe Miasto nad Pilicą, ul . Tomaszowska 43 200 506,20 zł

kombinezony, maseczki chirurgiczne, maski  
KN95, fartuchy ochronne, rękawice nitrylowe,  
termometry bezdotykowe, respiratory

41 . Szpital Zakonu Bonifratrów św . Jana Bożego w Łodzi,  
ul . Kosynierów Gdyńskich 61 60 576 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  

maski KN95
42 . Szpital Wojewódzki im . Kard . Stefana Wyszyńskiego, Łomża, al . Piłsudskiego 11 27 749 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maski KN95

43 . Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Dziekanowie Leśnym, ul . Marii Konopnickiej 65 28 165,80 zł kombinezony, maski KN95

44 . Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  
„Meditrans”, Warszawa, ul . Poznańska 22 19 676,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  

maski KN95

45 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku, ul . 
Fabryczna 27 41 621 zł kombinezony, przyłbice

46 . Dom Pomocy Społecznej, Lubsko, ul . Zamkowa 27 16 056,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne

47 . Hospicjum Opatrzności Bożej Księża Orioniści, Wołomin, ul . Piłsudskiego 44 20 711,70 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne,  
maski KN95, przyłbice
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48 . Krakowski Szpital Specjalistyczny im . Jana Pawła II, Kraków, ul . Prądnicka 80 15 550 zł maseczki chirurgiczne
49 . Dom Pomocy Społecznej, Moszczany 1, Laszki 4 140,60 zł kombinezony
50 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im . E . Bojanowskiego, Warszawa, ul . Dobrogniewa 6 20 703,00 zł kombinezony
51 . Dom Pomocy Społecznej im . Świętej Rodziny, Wrocław, ul . Świętego Marcina 10 4 140,60 zł kombinezony
52 . Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, Dęblin, ul . Szpitalna 2 7 250,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne
53 . SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu, ul . Dekutowskiego 20 4 607,10 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne

54 . Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
– Grupowa 1 244,00 zł maseczki chirurgiczne

55 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sióstr 
Małych Misjonarek Miłosierdzia, Otwock, ul . Zamenhofa 22 5 330,50 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, przyłbice

56 . Dom Pomocy Społecznej „U Aniołów”, ul . Jeżowe 728, Jeżowe 10 360,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne

57 . Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, ul . 1 Maja 13/15 49 867,40 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, 
maski KN95, respirator

58 . Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego, Żyrardów, ul . Limanowskiego 30 47 694,40 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, 
maski KN95, respirator

59 . Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im . Józefa Strusia z Zakładem 129 470,40 zł respiratory
60 . 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ, Wrocław, ul . Weigla 5 129 470,40 zł respiratory 
61 . 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, ul . Polanki 117 129 470,40 zł respiratory
62 . Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul . Krasińskiego 54/56, Warszawa 64 357,20 zł respiratory 
63 . Szpital Rejonowy im . dr . Józefa Rostka, Racibórz, ul . Gamowska 3 97 102,80 zł respiratory

64 . Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, ul . 26 Marca 51 64 735,20 zł respirator

65 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul . Energetyków 46 64 735,20 zł respiratory 

66 . Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul . Królewiecka 146 7 284,00 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, rękawiczki
67 . Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, al . Witosa 26 7 284,00 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, rękawiczki 

68 . Narodowy Instytut Onkologii im . Marii Skłodowskiej-Curie  
– Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ul . W . K . Roentgena 5 7 284,00 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95,  

rękawiczki 

69 . Szpital Uniwersytecki im . Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze,  
Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych, ul . Zyty 26 7 284,00 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95,  

rękawiczki

70 . Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii, 
ul . Skawińska 8 7 284,00 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95,  

rękawiczki

71 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,  
ul . Jana Kilińskiego 29 4 560,00 zł maseczki chirurgiczne, rękawiczki

72 . 1 Wojskowy Szpital Kliniczny w Lublinie, Al . Racławickie 23 (odział w Ełku) 129 470,40 zł respiratory
73 . Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, ul . Leśna 22 32 367,60 zł respirator
74 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul . Szpitalna 16 32 367,60 zł respirator 
75 . Szpital Powiatowy im . Jana Pawła II we Włoszczowie, ul . Żeromskiego 28 32 367,60 zł respirator 
76 . Szpital Zakonu Bonifratrów św . Jana Bożego w Łodzi, ul . Kosynierów Gdyńskich 61 32 367,60 zł respirator 

77 . 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Bydgoszcz,  
ul . Powstańców Warszawy 5 129 470,40 zł respiratory

78 . 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią, Żary, ul . Domańskiego 2 129 470,40 zł respiratory 
79 . 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Wałcz, ul . Kołobrzeska 44 32 367,60 zł respirator 
80 . 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Szczecin, ul . ks . Skargi 9 97 102,80 zł respiratory 
81 . 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Opole, ul . Wróblewskiego 46 64 735,20 zł respiratory 
82 . Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, ul . Szaserów 128 129 470,40 zł respiratory
83 . 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Kraków, ul . Wrocławska 1-3 32 367,60 zł respirator 
84 . 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią, Hel, ul . Boczna 10 32 367,60 zł respirator 
85 . Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul . Mirowska 15 32 367,60 zł respirator 
86 . Szpital Powiatowy w Rykach, ul . Żytnia 23 32 367,60 zł respirator
87 . Wojewódzki Szpital Zespolony im . L . Rydygiera w Toruniu, ul . św . Józefa 53 32 367,60 zł respirator 
88 . Szpital św . Anny w Piasecznie, ul . A . Mickiewicza 39 76 947,84 zł respirator, łóżka specjalistyczne
89 . Szpital Specjalistyczny im . E . Biernackiego w Mielcu, ul . Żeromskiego 22 32 367,60 zł respirator
90 . Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, ul . Wieniecka 49 32 367,60 zł respirator 

91 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
– Zespół Zakładów w Makowie Mazowieckim, ul . W . Witosa 2 86 645,90 zł respiratory, koncentrator tlenu, kombinezony, masecz-

ki chirurgiczne, maski FFP2, płyn do dezynfekcji, mydło
92 . Szpital w Knurowie, ul . Niepodległości 8 64 735,20 zł respiratory

93 . Szpital Powiatowy w Pszczynie, ul . dr . Witolda Antesa 11 64 735,20 zł respiratory

94 . Megrez, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach, ul . Edukacji 102 32 367,60 zł respirator
95 . Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul . Bielska 4 64 735,20 zł respiratory
96 . Centrum Zdrowia w Mikołowie, ul . Waryńskiego 2 64 735,20 zł respiratory 
97 . Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, ul . Gliwicka 20 32 367,60 zł respirator 
98 . Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, ul . Bielska 4 32 367,60 zł respirator 
99 . Szpital Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul . Mickiewicza 23 32 367,60 zł respirator
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100 . Milickie Centrum Medyczne, Milicz, ul . Grzybowa 1 32 367,60 zł respirator 
101 . Prudnickie Centrum Medyczne, Prudnik, ul . Szpitalna 14 32 367,60 zł respirator 

102 . Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,  
ul . ks . Bosko 5 32 367,60 zł respirator 

103 . Szpital Miejski w Żorach, ul . Dąbrowskiego 20 64 735,20 zł respiratory 
104 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sosnowcu, ul . Szpitalna 1 32 367,60 zł respirator 

105 . Fundacja Hospicjum Onkologiczne św . Krzysztofa,  
Warszawa, ul . Pileckiego 105 4 381,80 zł maski chirurgiczne, maski KN95,  

płyn do dezynfekcji, mydło 

106 . Dom Pomocy Społecznej Caritas Diecezji Gliwickiej w Wiśniczach,  
Wielowieś, ul . Wiejska 42 A 7 014,20 zł maski FFP2, płyn do dezynfekcji,  

mydło, żel do rąk, kombinezony

107 . Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul . Chełmońskiego 28 9 040,20 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, fartuchy ochronne

108 . Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im . NMP w Częstochowie,  
ul . Bialska 104/118 i ul . PCK 7 32 964,18 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  

rękawice, fartuchy ochronne

109 . Szpital Powiatowy w Kartuzach im . dr . A . Majkowskiego, ul . F . Ceynowy 7 32 964,18 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, fartuchy ochronne

110 . Piekarskie Centrum Medyczne, Piekary Śląskie, ul . Szpitalna 11 32 367,60 zł respirator

111 . Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,  
Kozienice, al . W . Sikorskiego 10 32 964,18 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  

rękawice, fartuchy ochronne

112 . Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji, Otwock, ul . Batorego 44 32 964,18 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, fartuchy ochronne

113 . Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom, ul . Lekarska 4 32 964,18 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, fartuchy ochronne

114 . Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Ostrołęka, al . Jana Pawła II 119 32 367,60 zł respirator

115 . Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, ul . Grunwaldzka 235 9 040,20 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, fartuchy ochronne

116 . Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im . Dzieci Warszawy  
w Dziekanowie Leśnym, ul . Marii Konopnickiej 65, Łomianki 15 452,30 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, płyn do  

dezynfekcji, rękawice, kombinezony ochronne

117 . Szpital Dziecięcy im . Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,  
ul . Marii Konopnickiej 65, Łomianki 15 452,30 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, płyn do  

dezynfekcji, rękawice, kombinezony ochronne

118 . Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 
„Tęcza”, Warszawa, ul . Kopińska 6/10 14 386,40 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, płyn do  

dezynfekcji, rękawice

119 . Dom Pomocy Społecznej w Mielcu, ul . ks . kard . S . Wyszyńskiego 16 29 558,50 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne

120 . NZOZ Lux-Med, hospicjum domowe, Mielec, ul . Stefana Drzewieckiego 31/36 29 558,50 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne

121 . Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im . św . Ojca Pio,  
Padew Narodowa, ul . Rożniaty 17 A 29 558,50 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  

rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne

122 . Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, Rzeszów, ul . Lwowska 132 29 558,50 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2,  
rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne

123 . Dom Pomocy Społecznej przy parafii św . Mikołaja Biskupa w Grójcu,  
ul . Worowska 1 B 9 696,50 zł koncentrator tlenu, kombinezony 

ochronne
124 . Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul . Bohaterów Warszawy 67 32 367,60 zł respirator

125 . Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, 
Kielce, ul . św . Leonarda 10 32 367,60 zł respirator

126 . Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  
(dla szpitali w: Zielonej Górze, Głogowie, Gorzowie Wielkopolskim) 97 102,80 zł respiratory

127 . Szpital Wolski, Warszawa, ul . Kasprzaka 17 158 760,00 zł respiratory stacjonarne Hamilton Medical AG,  
środki ochrony

188 placówek medycznych (szpitali), lecznic, aptek przyszpitalnych) na terenie kraju, 
które otrzymały wsparcie we współpracy Caritas Polska z Nestle 468 354,00 zł maseczki KN95, rękawice

W ramach akcji #WdzięczniMedykom wsparcie od Caritas Polska otrzymało 315 placówek medycznych  
(w tym 188 placówek we współpracy Caritas Polska z Nestle) na łączną kwotę 5 671 836 zł.  
Na tę kwotę składają się m.in.:

• Respiratory o wartości 3 554 766 zł
• Łóżka szpitalne o wartości 252 568,80 zł
• Dotacja z Caritas Polska o wartości 200 000 zł
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1 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie  
Sióstr Służebniczek, Warszawa, ul . Dobrogniewa 6 5 000,40 zł fartuchy ochronne, płyny do dezynfekcji, rękawi-

ce nitrylowe

2 . Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi,  
Warszawa, ul . Racławicka 14 7 728,60 zł maseczki chirurgiczne, maseczki KN95, kombine-

zony ochronne 

3 . Dom Opieki św . Franciszka – Zgromadzenie Sióstr Franciszkanki  
od Cierpiących, Warszawa, ul . Zawrat 26 7 728,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 

KN95 

4 . Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Warszawa, ul . Kawęczyńska 4 7 728,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 
KN95

5 . Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP – Starowiejskich,  
Tarnów, ul . Mościckiego 18 7 728,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 

KN95

6 . Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP – Śląskich,  
Leśnica Opolska, ul . Klasztorna 2 7 728,60 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 

KN95

7 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych – Zgromadzenie  
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Pacyna, ul . Skrzyszew 26 16 719,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 

KN95, przyłbice

8 . Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr  
Służebnic NMP, Przemyśl, Prałkowce 231 1 620 zł maseczki chirurgiczne 

9 . Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych prowadzo-
ny przez Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, Radom, ul . 25 czerwca 19 20 773,80 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 

KN95

10 . Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych  
Zgromadzenia Sług Jezusa, Kielce, ul . Wesoła 45 12 331,20 zł kombinezony, maseczki chirurgiczne

11 . Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  
Miłosierdzia św . Wincentego a Pulo, Chełmno, ul . Dominikańska 40 8 281,20 zł kombinezony

12 . Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Warszawsko-Praskiej 3 340,90 zł maseczki chirurgiczne, maseczki KN95, przyłbice
13 . Szpital Zakonu Bonifratrów św . Jana Bożego w Łodzi, ul . Kosynierów Gdyńskich 61 6 300,00 zł maseczki chirurgiczne, rękawice

14 . Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie prowadzony przez  
Zgromadzenie Sióstr św . Józefa, ul . Świętego Józefa 9 3 224,00 zł maseczki chirurgiczne, maseczki KN95, rękawice

15 . Zakład Specjalny dla Chronicznie Chorych prowadzony  
przez siostry Felicjanki, Warszawa, ul . Nowowiejska 10 A

5 742,50 zł + 
33279,80 zł

kombinezony, maseczki chirurgiczne, maseczki 
KN95, rękawice, przyłbice, płyn do dezynfekcji

16 . Parafia pw . św . Jana Chrzciciela w Nowym Sączu – Porębie Małej 5 157,00 zł defibrylator
17 . Kustosz Klasztoru Jasna Góra w Częstochowie 5 157,00 zł defibrylator
18 . Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia Diecezji Warszawsko-Praskiej 3 343,00 zł maseczki chirurgiczne, maseczki KN95, przyłbice 

19 . Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr  
Najświętszej Rodziny z Nazaretu we Wrocławiu, ul . św . Marcina 10 9 040,20 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2, rękawice, 

fartuchy ochronne

20 . Dom Emeryta w Brańszczyku, ul . Jana Pawła II 1 9 040,20 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2, rękawice, 
fartuchy ochronne

21 . Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu  
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek, ul . św . Rocha 13 14 386,40 zł maseczki chirurgiczne, maski KN95, płyn do 

dezynfekcji, rękawice

22 . Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich – pomoc  
dla 10 zakonów prowadzących placówki opiekuńczo-lecznicze 281 006,00 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2, rękawice, 

kombinezony i fartuchy ochronne

23 . Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich – pomoc  
dla 29 zakonów prowadzących placówki opiekuńczo-lecznicze 792 010,00 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2, maski FFP3, 

rękawice, kombinezony i fartuchy ochronne

24 . Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie  
– pomoc dla księży pracujący w szpitalach 36 966,00 zł maseczki chirurgiczne, maski FFP2, rękawice, 

kombinezony i fartuchy ochronne
25 . Wspólnota Chleb Życia, dom Betlejem, Warszawa, ul . Gniewkowska 50 3 553,00 zł kombinezony ochronne

26 . Dom Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji Przemyskiej,  
Przemyśl, ul . Prądzyńskiego 8 1 799,35 zł

mydło antybakteryjne, maska zmniejszająca 
rumień, maska odżywcza, krem na dzień, maska 
do rąk, żel antybakteryjny

27 . Dom Matki i Dziecka Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej,  
Bielsko-Biała, ul . ks . S . Brzóski 3 A 1 485,68 zł

mydło antybakteryjne, maska zmniejszająca 
rumień, maska odżywcza, krem na dzień, maska 
do rąk, żel antybakteryjny
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Tabela 5.  Wartość pomocy przekazanej instytucjom Kościoła katolickiego w Polsce  
w ramach akcji #WdzięczniMedykom Akcja  

#CaritasDzieciom

Dzieci i młodzież to grupa społeczna, która 
– według specjalistów – bardzo dotkliwie 
odczuła skutki pandemii . Wynika to 
z konieczności przeniesienia nauki do sfery 
on-line . Ta zmiana wiąże się z trudnościami 
natury emocjonalnej wynikającej głównie 
z braku bezpośredniego kontaktu z rówie-
śnikami, a w przypadku uczniów z rodzin 
wielodzietnych i znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej – także z trudnościami 
technicznymi, czyli brakiem Internetu, 
komputerów, a w konsekwencji niemoż-
nością uczestniczenia w lekcjach . Caritas 
Polska, chcąc choć w części odpowiedzieć 
na te potrzeby, uruchomiła szereg działań 
w ramach #CaritasDzieciom . W czerwcu 
zorganizowała Dzień Dziecka w nowej 
formie, dostosowanej do warunków epide-
micznych . Koordynowała i przekazywała 
Pudełka Szczęścia, słodycze, książeczki, 
kolorowanki, maskotki tysiącom dzieci 
w całym kraju . Ponadto w ramach zmodyfi-
kowanej akcji Tornister Pełen Uśmiechów, 
we współpracy z Fundacją Pro Caritate, 
przekazała świetlicom socjoterapeutycz-
nym i innym ośrodkom dla dzieci (domy 
dziecka, domy samotnej matki, kluby 
aktywności) laptopy niezbędne do nauki . 
Świetlice umożliwiają dzieciom korzystanie 
ze sprzętu na miejscu i wypożyczanie go do 
domu . Pozwalają także opiekunom świetlic 
na sprawne komunikowanie się z pod-
opiecznymi on-line i pomoc w lekcjach . 
Również stypendia z programu Skrzydła 
pomogły uczniom z rodzin gorzej sytuowa-
nych zakupić sprzęt (laptopy, słuchawki 
itp .) lub zorganizować zajęcia dodatkowe 
w formie on-line . Wartość pomocy prze-
kazanej w ramach akcji #CaritasDzieciom 
przedstawia tabela 6 . Wartość pomocy 
w ramach programu Skrzydła przedstawio-
no w dalszej części publikacji .

Tabela 6.  Wartość pomocy przekazanej przez Caritas Polska 
w ramach akcji #CaritasDzieciom

Rodzaj pomocy Wartość pomocy

POMOC PRZEKAZANA CARITAS DIECEZJALNYM

Dotacja z Caritas Polska 195 000,00 zł

Dzień Dziecka: Pudełka Szczęścia, kolorowanki,  
książki z wydawnictwa Dwie Siostry, książeczki 
„Supermocni” (Lidl), słodycze, słodycze Nestle,  
maskotki Słodziaki (Biedronka), mleko w proszku Enfamil 
(Mead Johnson Nutrition Trading Poland)

573 732,50 zł

Tornister Pełen Uśmiechów: 381 laptopów 
przekazanych świetlicom, domom dziecka,  
domom samotnej matki i klubom aktywności  
dla dzieci i młodzieży

696 849,00 zł

Suma wartości przekazanej pomocy 1 465 581,50 zł

POMOC PRZEKAZANA BEZPOŚREDNIO BENEFICJENTOM

Caritas Polska: Pudełka Szczęścia, kolorowanki, 
słodycze, owsianki, słodycze Nestle, maskotki Słodziaki 
(Biedronka), mleko w proszku Enfamil

28 415,94 zł

Suma wartości pomocy przekazanej przez Caritas 
Polska bezpośrednio i Caritas diecezjalnym w ramach 
akcji #CaritasDzieciom

1 493 997,44

W ramach akcji #WdzięczniMedykom wsparcie Caritas Polska otrzymało  
27 instytucji Kościoła katolickiego na łączną kwotę 1 313 199 zł,  
na którą składają się m.in:

• Kombinezony ochronne o wartości 395 507 zł
• Maseczki chirurgiczne o wartości 547 895 zł
• Rękawice chirurgiczne o wartości 260 246 zł
• Defibrylatory o wartości 10 314 zł
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 – Podprogram 2019 

  Program ogólnopolski; Podprogram 
2019 (18 .12 .2019-30 .09 .2020) 

  Caritas Polska w ramach konkursu 
ofert została wybrana na organizację 
partnerską do udziału w Programie 
Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 . Dzięki pracownikom Cari-
tas z 27 diecezji z całej Polski w okresie 
od 18 grudnia 2019 r . do 30 września 
2020 r . ponad 13 914 ton produktów 
spożywczych o wartości blisko 63 mln 
zł trafiło do 278 478 osób najbardziej 
potrzebujących, m .in . do: osób o naj-
niższych dochodach, osób starszych, 
bezdomnych, niepełnosprawnych oraz 
migrantów . Pomoc można było uzy-
skać w 792 punktach wydawania żyw-
ności . Głównie były to parafie, ośrodki 
pomocy społecznej, jadłodajnie 
i placówki prowadzone przez Caritas 
oraz inne współpracujące organizacje . 
W trudnym czasie pandemii COVID-19 
dystrybucja żywności w Polsce została 
wsparta przez służby mundurowe . Or-
ganizacje Partnerskie Lokalne wydały 
951 390 paczek żywnościowych i 424 
681 posiłków . W ramach realizacji Pod-
programu 2019 Organizacje Partner-
skie Regionalne przeprowadziły 1581 
warsztatów dla 30 813 uczestników 
w szesnastu województwach . Pomoc 
z Podprogramu 2019 wpisała się w ak-
cję #PomocDlaSeniora . 

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc seniorom, przeprowadziła 
także kampanię informacyjną

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski 

   Beneficjenci: 278 478 osób potrzebują-
cych

  Kwota wsparcia: ponad 13 914 ton 
produktów spożywczych o wartości 
blisko 63 mln zł

  Źródła finansowania: POPŻ, Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Unia Europejska

  caritas .pl/projekty/program-operacyj-
ny-pomoc-zywnosciowa

Zbiórka żywności 
„Tak. Pomagam!”

  Zbiórki żywności w ramach akcji „Tak . 
Pomagam!” odbywają się dwa razy do 
roku – w okresie wielkanocnym i bożo-
narodzeniowym

  W 2020 r . XVIII Zbiórka Żywności 
Caritas w ramach akcji „Tak . Poma-
gam!” – z powodu pandemii Covid-19 
– odbyła się raz, w piątek i sobotę 25 
i 26 września . Wolontariusze zbierali 
żywność w placówkach sieci Biedron-
ka, Lidl, Carrefour, Kaufland, Lewiatan, 
Mila, Netto, Tesco, Stokrotka, Społem, 
Auchan, B1 i wielu innych sklepach . 
W koszach Caritas znalazły się: 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 naj-
młodszych, a także środki czystości . 
92 000 kg żywności trafiło do blisko 
30 000 osób potrzebujących: rodzin 
wielodzietnych, rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, bezdomnych 
i chorych oraz do placówek pomo-
cowych prowadzonych przez Caritas 
diecezjalne . W akcję zaangażowanych 
było prawie 6000 wolontariuszy, któ-
rzy zbierali żywność w 795 sklepach .

  Caritas Polska wspiera finansowo dzia-
łania statutowe Caritas diecezjalnych, 
mając na celu pomoc najuboższym

  Partnerzy: Caritas diecezjalne,  
partnerzy biznesowi

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci:  
30 000 osób potrzebujących

  Wsparcie: 92 000 kg żywności

  Źródła finansowania:  
partnerzy biznesowi

  SMS o treści PACZKA pod numer 72052 
(koszt 2,46 zł z VAT)

  caritas .pl/projekty/tak-pomagam

Spiżarnia Caritas 

  Program całoroczny, realizowany od 
2017 roku

  Spiżarnia Caritas to ogólnopolski 
program odbioru i dystrybucji 
pełnowartościowych produktów żyw-
nościowych wycofanych ze sprzedaży . 
Głównie są to produkty chłodnicze 
z krótkim terminem przydatności do 
spożycia, w tym mięso, ryby i nabiał, 
pieczywo oraz warzywa i owoce . 
Żywność jest przekazywana osobom 
najbardziej potrzebującym w postaci 
paczek lub posiłków za pośrednic-
twem punktów wydawania żywności: 
Spiżarni Caritas, Parafialnych Zespo-
łów Caritas oraz innych placówek . 
W 2020 roku sklepy przekazały ponad 

6600 ton żywności o wartości ponad 
83 000 000 zł . Program realizowany 
był przez Caritas diecezjalne i orga-
nizacje pożytku publicznego w ok . 
1300 sklepach i magazynach różnych 
sieci handlowych . Cykliczne wsparcie 
żywnościowe w postaci paczek i po-
siłków uzyskało ponad 50 000 osób . 
Partnerami akcji były sieci sklepów 
Biedronka, Carrefour, Lidl, Tesco, Kau-
fland, Selgros, Aldi, Eurocash, Auchan, 
B1 . Caritas Polska koordynuje proces 
wdrażania procedur odbioru żywności, 
nawiązuje współpracę z nowymi 
sieciami marketów oraz negocjuje 
warunki ponadregionalnej współpracy 
z partnerami zewnętrznymi . Partnerzy 
realizują program zgodnie z Ustawą 
o przeciwdziałaniu marnowaniu żyw-
ności .

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc ubogim i bezdomnym 

  Partnerzy: Caritas diecezjalne, partne-
rzy biznesowi

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci:  
50 000 osób potrzebujących

  Rodzaj wsparcia: 6600 ton żywności 
o wartości 83 000 000 zł

  Źródła finansowania:  
partnerzy biznesowi

  caritas .pl/projekty/spizarnia-caritas
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Karta „Na codzienne 
zakupy” 2020, edycja III

  Program realizowany od kwietnia 2020 r . 
do stycznia 2021 r .

  „Na codzienne zakupy” to program Ca-
ritas Polska realizowany w partnerstwie 
z Fundacją Biedronka . Program ma na 
celu pomoc seniorom 60+ ubogim, po-
trzebującym, dotkniętym wykluczeniem 
socjalnym i społecznym . Potrzebujący 
otrzymują wsparcie finansowe przez 
10 miesięcy w wysokości 100 zł lub 150 
zł miesięcznie na karcie przepłaconej . 
Karta służy do płatności za zakupy 
w sieci sklepów Biedronka, można nią 
zapłacić za produkty spożywcze, chemię 
gospodarczą, środki czystości i artykuły 
higieny osobistej (z wyłączeniem zakupu 
wyrobów alkoholowych, tytoniowych, 
produktów dla zwierząt, tekstyliów 
oraz artykułów przemysłowych) . Celem 
programu jest wymierna, całoroczna 
pomoc finansowa dla osób starszych, 
samotnych, potrzebujących, zamiesz-
kujących małe miejscowości lub wsie . 
W 2020 r . pomoc w tej formie otrzymało 
10 tys . osób . Beneficjentów programu 
wskazały Caritas diecezjalne, doskonale 
zorientowane w potrzebach seniorów 
znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej i zdrowotnej . Beneficjenci, którzy 
nie byli w stanie sami dotrzeć do sklepu 
bądź potrzebowali pomocy podczas 
zakupów, mogli skorzystać z pomocy 
wolontariuszy .

  W 2020 roku programowi towarzyszy ak-
cja „Spełniamy marzenia” . Objętych nią 
zostało ok . 10% seniorów uczestników 
programu „Na codzienne zakupy” . Ich 
marzenia są realizowane w porozumie-
niu z wolontariuszami Caritas i przy ich 
pomocy – dzięki temu seniorzy mogą 
przeżyć coś, o czym marzyli (wyprawa 
rowerowa, wizyta u dawno niewidzia-
nych znajomych) lub skorzystać z usług, 
na których sfinansowanie z domowego 
budżetu nie mogli sobie dotąd pozwolić 
(np . fryzjer, kosmetyczka) . Koszt reali-
zacji marzenia nie przekracza 150 zł . 
W związku z pandemią realizacja części 
marzeń przybrała postać zakupu świą-
tecznych prezentów . 

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc najuboższym seniorom

  Partnerzy: Caritas diecezjalne, Fundacja 
Biedronka

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci: 10 000 seniorów

  Wsparcie 
– rodzaj: karta przedpłacona 
– wartość: 15 mln zł

  Źródło finansowania:  
Fundacja Biedronka

  karta .caritas .pl

Koperta życia Caritas
  Akcja pilotażowa, start 14 listopada 

2020 r ., w Ogólnopolskim Dniu Seniora

  „Koperta życia Caritas” to nowa akcja 
Caritas Polska i Fundacji Biedronki 
skierowana do osób starszych, 
samotnych, przewlekle chorych, 
niepełnosprawnych, a pośrednio 
także do ich opiekunów i ratowników 
medycznych, wzywanych w sytu-
acji zagrożenia życia czy zdrowia 
domownika seniora . „Koperta życia 
Caritas” to jednocześnie praktyczny 
przedmiot zawierający wiarygodne 
informacje o stanie zdrowia seniora, 
które będą łatwo dostępne dla służb 
ratunkowych . Ma ułatwić służbom 

medycznym udzielanie pomocy, 
a także zwiększyć poczucie bezpie-
czeństwa seniorów i uspokoić ich, że 
przekazane ratownikom informacje 
są pełne i prawdziwe . „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 . Seniorzy 
umieszczają kopertę w lodówce (na 
górnej półce drzwi), czyli w miejscu 
łatwo dostępnym dla ratowników 
i obecnym w każdym domu . Poza 
kartą, zawierającą podstawowe 
informacje o domowniku, w pakiecie 
„Koperty życia Caritas” znajdują się 

też: foliowe zabezpieczenie karty, na-
klejka na lodówkę informująca, że tu 
znajduje się „Koperta życia Caritas”, 
oraz wizytówka do portfela z pod-
stawowymi informacjami na temat 
seniora, na wypadek, gdyby pomoc 
służb medycznych była potrzebna 
poza miejscem zamieszkania seniora, 
np . na ulicy . Koperty 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/koperta . Koperta była częścią akcji 
#PomocDlaSeniora .

  Caritas Polska wsparła działania 
statutowe Caritas diecezjalnych, mając 
na celu pomoc seniorom i osobom 
chorym

  Partnerzy: Caritas diecezjalne, Funda-
cja Biedronka

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci: 10 000 seniorów

  Rodzaj wsparcia: koperta informacyjna

  Źródła finansowania: Caritas Polska, 
Fundacja Biedronka

  caritas .pl/koperta

Senior Caritas

  Program realizowany w okresie kwie-
cień-grudzień 2020 r .

  W ramach programu, na zasadzie 
konkursu, Caritas Polska wyłoniła 52 
projekty aktywizacji seniorów, które 
otrzymały dofinansowanie w wy-
sokości od 3000 do 12000 zł . Celem 
projektów jest poprawa jakości życia 
seniorów poprzez ich aktywizację 
i wsparcie, tworzenie więzi przyjaźni 
(pokoleniowych i międzypokolenio-
wych), wspieranie i aktywizowanie 
sieci pomocy i samopomocy w spo-
łecznościach lokalnych i tym samym 
minimalizowanie procesów osamot-
nienia i wykluczenia społecznego 
seniorów . Nowością jest włączenie 
w projekty działań mających na 
celu minimalizowanie wykluczenia 
cyfrowego osób 60+ . Przekazane 
środki finansowe w konkursie Senior 
Caritas są przeznaczone wyłącznie na 
dofinansowanie różnych form aktywi-
zacji lub wsparcia seniorów – w roku 
pandemii przede wszystkim na:

 •  działania pomocowe – organizowa-
nie lokalnych, kameralnych sieci 
pomocy wzajemnej i międzypokole-
niowej, grup pomocy i samopomocy 
dla seniorów;

 •  działania związane z organizacją 
wypoczynku i aktywności fizycznej 
małych grup seniorów;

 •  działania związane z minimalizacją 
procesów wykluczenia, osamotnie-
nia i izolacji seniorów z wykorzysta-
niem nowych technologii . 

  Dodatkowe punkty zdobyły te pro-
jekty, w których znalazły się działania 
związane z postacią prymasa Stefana 
Wyszyńskiego lub papieża Jana Pawła 
II . W programie Senior Caritas zapla-
nowano około 1000 działań i wyda-
rzeń dla ponad 3500 seniorów i 1500 
wolontariuszy . W związku z pandemią 
realizacja tych zadań została przedłu-
żona do czerwca 2021 .

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc seniorom

  Partnerzy: Caritas diecezjalne, Funda-
cja Biedronki

  Lokalizacja: program ogólnopolski,  
realizowany na terenie 33 Caritas 
diecezjalnych

   Beneficjenci: ponad 3500 seniorów

  Wartość programu 500 000 zł

Koperta życia Caritas

Imię i nazwisko 

PESEL                    Grupa krwi 

I.  KONTAKT DO NAJBLIŻSZYCH OSÓB. Proszę wpisać dane osób, które powinny zostać 
powiadomione np. o konieczności przewiezienia pacjenta do szpitala oraz w razie potrzeby zabezpieczą 
mieszkanie (wraz ze zwierzętami).

Imię i nazwisko numer telefonu stopień pokrewieństwa

 __________________________________  ______________________________  _________________________

II. CHOROBY. Proszę wpisać istotne przebyte oraz zdiagnozowane obecnie przez lekarza choroby.

nazwa choroby od kiedy

 ________________________________________________________________  _________________________

 ________________________________________________________________  _________________________

 ________________________________________________________________  _________________________

III. UCZULENIA. Proszę wpisać zdiagnozowane uczulenia na leki, pokarmy i inne substancje.

 __________________________________________________________________________________________  

IV.  LEKI. Proszę wpisać nazwy przepisanych przez lekarza i przyjmowanych przez pacjenta leków lub 
umieścić opakowania leków w kopercie.

nazwa leku dawka ile razy dziennie od kiedy

 ________________________________________  ________________  ________________   ______________

 ________________________________________  ________________  ________________   ______________

 ________________________________________  ________________  ________________   ______________

 ________________________________________  ________________  ________________   ______________

 ________________________________________  ________________  ________________   ______________

V.  INNE ISTOTNE INFORMACJE. Proszę wpisać wszystkie informacje, które mogą być istotne 
w razie konieczności zabrania pacjenta do szpitala.

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w „Kopercie życia Caritas” w celu ochrony zdrowia i świadczenia 
usług medycznych na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.2016.186 z dnia 16.02.2016). Oświadczam, 
że powiadomiłam/-em wymienione osoby o fakcie podania ich danych na wypadek wystąpienia sytuacji nagłej, wymagającej interwencji 
służb ratowniczych i te osoby wyraziły na to zgodę.

Data wypełnienia  
i czytelny podpis   

PR O S Z Ę  W Y PE Ł N I Ć  F O R M U L A R Z  D R U KO WA N Y M I  L I T ER A M I

Caritas_koperta_zycia_czerw_nieb.indd   1Caritas_koperta_zycia_czerw_nieb.indd   1 05/11/2020   16:5905/11/2020   16:59
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Program Uratuję 
Cię oraz serwis 
zbiórkowy  
uratujecie.pl 

  Program całoroczny

  Caritas Polska w kwietniu 2015 r . stwo-
rzyła program pomagam .caritas .pl, 
który od kwietnia 2019 r . funkcjonuje 
jako program Uratuję Cię i zbiórkowy 
serwis uratujecie .pl . Serwis to 
połączenie zbiórek internetowych 
z integracją społeczną przy wspólnym 
działaniu osób prywatnych, biznesu 
i instytucji na rzecz potrzebujących . 
Serwis jest kluczowym elementem 
programu Uratuję Cię, którego głów-
nym celem jest budowanie kręgów 
pomocy, złożonych z osób i firm, 
chcących wspierać osoby w potrzebie . 
Pozyskując środki finansowe w ramach 
zbiórek internetowych Caritas ratuje 
życie i zdrowie ludzi, dla których szan-
sa na powrót do normalności zależy 
od ogromnych pieniędzy . O zbiórkach 
Caritas Polska informuje poprzez stro-
nę internetową uratujecie .pl i media 
społecznościowe . Wykorzystuje nowe 
technologie w celu zbierania pieniędzy 
i budowania relacji z darczyńcami . 
Z finansowego wsparcia darczyńców 
serwisu mogą skorzystać osoby 

w trudnej sytuacji życiowej, chore, 
ubogie, które wyczerpały możliwości 
uzyskania dofinansowania ze środków 
publicznych . W 2020 r . przeprowadzo-
no 34 zbiórki (16 dla osób dorosłych 
i 18 dla dzieci), a łączna kwota zbiórek 
była wyższa o 39% w stosunku do roku 
2019 . Historie wszystkich osób, którym 
pomaga Caritas, można poznać wcho-
dząc na stronę uratujecie .pl . 

  Caritas Polska realizuje działania sta-
tutowe, mając na celu pomoc osobom 
chorym i znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci: 34 osoby (32 potrzebują-
ce leczenia i 2 potrzebujące odbudowy 
domu po pożarze)

  Rodzaj wsparcia: wsparcie finansowe 
Łączna kwota wsparcia: 1 590 000 zł

Źródła finansowania: 

  bezpośrednie wpłaty na zbiórki: uratu-
jecie .pl

  SMS i przelewy o treści WSPIERAM pod 
numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

  skarbonki w sklepach Carrefour

  karta Banku Pocztowego

  uratujecie .pl

Sprawa dla reportera

  Program całoroczny

  Od stycznia 2021 roku do programu 
Uratuję Cię zostały włączone zbiórki 
charytatywne dla osób potrzebują-
cych ogłaszane w formie akcji SMS 
w programie „Sprawa dla reportera” 
(TVP2) . Historie beneficjentów, 
prezentowane jednorazowo podczas 
programu, są zamieszczane również 
w serwisie uratujecie .pl, co pozwala 
dotrzeć do szerszego grona darczyń-
ców oraz ułatwia telewidzom dokony-
wanie wpłat . Zacieśnienie współpracy 
z redakcją programu „Sprawa dla 
reportera” jest szansą na zbudowanie 
większej rozpoznawalności serwisu 
uratujecie .pl, pozyskanie dużej 
grupy nowych darczyńców i znaczne 
zwiększenie wysokości pozyskiwanych 
darowizn . W roku 2020 przeprowadzo-
nych zostało 36 zbiórek SMS-owych 
ogłoszonych w programie „Sprawa dla 
reportera” dla osób potrzebujących (to 
o 14 zbiórek więcej niż w 2019 roku), 
w tym 8 zbiórek dla dorosłych i 28 
zbiórek dla dzieci . Celem 35 zbiórek 
było wsparcie leczenia i rehabilitacji, 
a celem 1 zbiórki była odbudowa 
domu . Kwota darowizn pozyskanych 
przez zbiórki SMS-owe ogłoszone 
w programie „Sprawa dla reportera” 
wyniosła 8 840 000 zł i wzrosła o 133% 
w stosunku do 2019 roku .

  Caritas Polska realizuje działania sta-
tutowe, mając na celu pomoc osobom 
chorym i znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej

  Partnerzy: TVP2

  Lokalizacja: program ogólnopolski

•    Beneficjenci: 36 osób (35 potrzebują-
cych leczenia i 1 potrzebująca odbudo-
wy domu)

  Rodzaj wsparcia: wsparcie finansowe 
Łączna kwota wsparcia: 8 840 000 zł

Źródła finansowania: 

  przelewy i SMS o treści WSPIERAM pod 
numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

  uratujecie .pl

Misja Uratuję Cię
  Projekt pilotażowy

  Unikalny projekt łączący spektakularne 
zmagania sportowe z ideą pomagania lu-
dziom w trudnej sytuacji życiowej . Repre-
zentacja wybitnych polskich sportowców, 
pod egidą Caritas Polska, przejechała trasę 
rajdu Africa Eco Race 2020 pod hasłem Mi-
sja Uratuję Cię . Rajd zakończył się 20 stycz-
nia 2020 r . Sportowcy – Jacek Czachor, 
Konrad Dąbrowski (debiutujący w rajdzie 
syn Marka Dąbrowskiego), bracia Stasiacz-
kowie i Fabrizio Bosetti przejechali kilka 
tysięcy kilometrów dla podopiecznych 
serwisu uratujecie .pl . Promowali zbiórki na 
rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, 
doświadczonych przez życie prowadzone 
przez Caritas Polska w serwisie uratujecie .
pl . Debiutantką w rajdzie była Marcelina 
Zawadzka, dziennikarka TVP występująca 
po raz pierwszy w roli kierowcy rajdowej 
ciężarówki . Zwieńczeniem akcji było 
przekazanie ponad 15 ton mleka w proszku 
podarowanego przez firmę Mlekovita 
ośrodkowi prowadzonemu przez siostry 
urszulanki . Nadzorująca przychodnię 
siostra Ksawera dołączyła do zawodników 
na mecie, a następnego dnia sportowcy 
odwiedzili ośrodek i dowiedzieli się więcej 
o wsparciu udzielanym najbiedniejszym 
Senegalczykom . Przekazany zapas mleka 
umożliwi dożywianie chorych dzieci ze 
skrajnie ubogich rodzin przez dwa lata . 
Załoga Misji Uratuję Cię przejechała trasę 
Africa Eco Race dzięki hojnemu wsparciu 
Mlekovity – partnera strategicznego 
– i PKN Orlen – partnera głównego . Patro-
nem medialnym wydarzenia była TVP2 . 
W trakcie przygotowań do rajdu i podczas 
jego trwania w porannym programie „Py-
tanie na śniadanie” emitowano specjalne 
reportaże opowiadające o Misji i jej pod-
opiecznych . Widzowie mieli okazję poznać 
Oliwię, Adama i Edytę, dla których zbierane 
były pieniądze w serwisie uratujecie .pl .

  Caritas Polska realizuje działania sta-
tutowe, mając na celu pomoc osobom 
chorym i w trudnej sytuacji życiowej

  Partnerzy: PKN Orlen, Mlekovita, TVP2

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci: podopieczni serwisu  
uratujecie .pl oraz najubożsi Senegalczycy 
– podopieczni sióstr urszulanek

  Rodzaj wsparcia: finansowe, żywnościo-
we – 16 ton mleka w proszku

Źródła finansowania: 

  przelewy i SMS o treści WSPIERAM  
pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT)

  uratujecie .pl

Jałmużna 
Wielkopostna 

  Akcja coroczna prowadzona w okresie 
marzec-kwiecień (Wielki Post) 

  Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna 
akcja charytatywna, której celem jest 
zwrócenie uwagi na los osób chorych 
i starszych oraz konkretna pomoc na 
ich rzecz . To także szczególne wezwanie 
do zainteresowania potrzebującymi, 
będącymi tuż obok nas, których w na-
tłoku codziennych spraw tak często nie 
zauważamy . Za pośrednictwem parafii 
w całej Polsce rozprowadzane są skar-
bonki, do których dzieci i młodzież wraz 
z rodzicami odkładają równowartość 
finansów przeznaczonych na drobne 
przyjemności, z których rezygnują 
w okresie Wielkiego Postu . Zebrane środ-
ki rozdysponowane zostają przez Caritas 
diecezjalne i parafie . Od 15 lat akcja ma 
ekumeniczny charakter . Caritas prowa-
dzi ją wspólnie z partnerami z innych ko-
ściołów chrześcijańskich: Eleos Kościoła 
Prawosławnego, Diakonią Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego i Diakonią 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego . 
W Kościele prawosławnym jest znana 
jako Ofiara Wielkopostna, a w Kościołach 
ewangelickich jako Skarbonka Diakonij-
na . Od kilku lat akcja realizowana jest 
pod hasłem „Dar juniora dla seniora” . 
W roku 2020 diecezje zamówiły 650 000 
skarbonek, do których były zbierane 
datki . Inauguracja tej edycji Jałmużny 
Wielkopostnej odbyła się 26 lutego 
w Centrum Luterańskim w Warszawie . 
Wzięli w niej udział przedstawiciele orga-
nizacji charytatywnych poszczególnych 
kościołów organizujących akcję oraz 
dzieci z chóru szkolnego Quasi Angeli .

  Caritas Polska prowadziła akcję pro-
mocyjną i informacyjną projektu oraz 
wspierała w realizacji zadań Caritas 
diecezjalne . Caritas Polska realizuje 
działania statutowe, mając na celu po-
moc osobom chorym i znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej

  Partnerzy: Caritas diecezjalne, Eleos Ko-
ścioła Prawosławnego, Diakonia Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonia 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

   Lokalizacja: program ogólnopolski 

   Beneficjenci: osoby chore i starsze

  Kwota wsparcia: 266 763 zł

Źródła finansowania: 

  SMS o treści POMAGAM (od 2021 r . SE-
NIOR) pod numer 72052 (koszt 2,46 z VAT), 
przelew on-line caritas .pl/formularz/

  caritas .pl/jalmuzna
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Damy radę!
  Program całoroczny 

  Program wychodzenia z bezdomności 
i uzależnień jest skierowany do bez-
domnych mężczyzn w wieku 25-35 lat . 
Warunkiem uczestnictwa jest zdecydo-
wana chęć podjęcia terapii, wytrwanie 
w abstynencji, zerwanie z patologicz-
nymi środowiskami oraz podjęcie 
pracy i starań o stabilizację życiową . 
Długość uczestnictwa w programie jest 
uzależniona od potrzeb i stwierdzonych 
deficytów u kandydata . Oferuje pomoc 
psychologiczną i terapeutyczną, wspar-
cie w formie pokrycia lub dopłaty do 
kosztów wynajmu lokum w pierwszym 
okresie uczestnictwa, opłacenie karty 
miejskiej, pomoc żywnościową i odzie-
żową w uzasadnionych przypadkach, 
dofinansowanie kursów, szkoleń, 
a także studiów dla zaangażowanych 
uczestników . Program oparto na 
doświadczeniach społeczności tera-
peutycznej jako grupy wsparcia . Cykl 
spotkań obejmuje naukę praktycznych 
umiejętności życiowych, a także zajęcia 
dokształcające, kulturalne i rekreacyj-
ne . Ukierunkowany jest na odkrycie 
potencjału życiowego uczestników 
i jego realizację . W najnowszej edycji 
program kierowany jest w pierwszej 
kolejności do osób opuszczających 
zamknięte terapie lub inne ośrodki 
odosobnienia, wracających z zagranicy 
bez oszczędności i możliwości szybkie-
go usamodzielnienia się . Adresowany 
jest również do chętnych kończących 
odbywanie kary pozbawienia wolności 
i realizowany na terenie zakładów kar-
nych . Program „Damy radę!” utrzymy-
wany jest wyłącznie z darów indywidu-
alnych ofiarodawców . Realizowany jest 
na terenie Warszawy, jednak obejmuje 
kandydatów z różnych miejscowości 
w Polsce . Łączna liczba beneficjentów, 
którym udzielono wsparcia od począt-

ku istnienia programu (od 2013 r .), to 
ok . 30 osób, spośród nich 5 osób było 
objętych programem w 2020 r . Od roku 
2021 do programu przyjmowane są 
także kobiety, zakwalifikowane we-
dług przyjętych kryteriów . Ze względu 
na ograniczenia epidemiczne w 2020 r . 
zajęcia odbywały się głównie on-line, 
a konsultacje terapeutyczne osobiście . 
Mimo tych ograniczeń, uczestnicy an-
gażowali się w wolontariat w ramach 
projektów Caritas Polska, m .in . przy 
zbiórce żywności .

  Caritas Polska realizuje działania 
statutowe, mając na celu pomoc 
wykluczonym społecznie

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

  Lokalizacja: program ogólnopolski 
realizowany w Warszawie

   Beneficjenci: 5 osób w roku 2020 pozba-
wionych możliwości usamodzielnienia 
się

  Rodzaj wsparcia: pomoc psycholo-
giczna, terapeutyczna, finansowa 
(pokrycie kosztów np . karty miejskiej), 
materialna

Źródła finansowania:

  wpłaty darczyńców dokonywane 
przelewem tradycyjnym z dopiskiem 
DAMY RADĘ oraz przelewem on-line: 
caritas .pl/formularz

Uliczny Patrol 
Medyczny

  Program całoroczny

  Wspólny projekt Caritas Polska, Straży 
Miejskiej m .st . Warszawy i Stowarzy-
szenia Lekarze Nadziei uruchomiony 
w 2017 r . z myślą o doraźnej pomocy 
ratowniczo-medycznej dla osób 
bezdomnych . Został wznowiony w listo-
padzie 2020 r ., po przerwie związanej 
z koniecznością jego dostosowania 

do wymogów epidemicznych . Oprócz 
porad i czynności medycznych, 
dokonywanych w czasie odwiedzin 
miejsc przebywania osób bezdomnych, 
ratownicy przekazują bezdomnym 
maseczki i inne środki zabezpieczające, 
prowadzą obserwacje ich sytuacji 
zdrowotnej , starają się również in-
terweniować w przypadkach nagłych 
i wymagających specjalistycznej 
pomocy . W ostatnim czasie Ulicznemu 
Patrolowi Medycznemu udało się 
zlokalizować i dosłownie w ostatniej 
chwili uratować życie bezdomnemu, 
którego siostra, mieszkająca w odległej 
miejscowości, poszukiwała, znając 
z mediów zaangażowanie członków 
patrolu . Od listopada do końca 2020 
r . Uliczny Patrol Medyczny wyjeżdżał 
do różnych dzielnic Warszawy 15 razy . 
Udzielił 34 porad medycznych, w kilku 
przypadkach kierując pacjentów na 
konsultacje do specjalisty w Przychodni 
Lekarzy Nadziei lub do szpitala . W 14 
przypadkach ratownicy udzielili bez-
pośredniej pomocy, głównie opatrując 
zadawnione urazy i niegojące się rany . 
W 2020 r . Uliczny Patrol Medyczny 
otrzymał prestiżowe wyróżnienie 
Animus Fortis, czyli „mężny duch”, za 
szczególne osiągniecia w krzewieniu 
postaw ratowniczych i nowatorskie 
działania .

  Caritas Polska realizuje działania 
statutowe, mając na celu pomoc wyklu-
czonym społecznie

  Partnerzy: Straż Miejska m .st . Warsza-
wy i Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

  Lokalizacja:  
teren m .st . Warszawy

   Beneficjenci:  
osoby bezdomne

  Źródła wsparcia: wpłaty darczyńców 
na konto Caritas Polska z dopiskiem 
ULICZNY PATROL MEDYCZNY; od marca 
2020 r . program finansowany z wpłat na 
akcję #PomocDlaSeniora

Trochę ciepła dla 
bezdomnego

  Akcja coroczna, prowadzona w okresie 
jesienno-zimowym

  Prowadzona przez Caritas Polska 
i warszawską Straż Miejską akcja 
pomocy dla osób bezdomnych, przeby-
wających poza schroniskami, na terenie 
wszystkich dzielnic Warszawy . Akcja 
przeprowadzona w roku 2020 r . była 
już szóstą z kolei, w dodatku w bardzo 
utrudnionych warunkach ze względu na 
sytuację epidemiczną . Patrole Straży 
Miejskiej wyruszały do bezdomnych 
z gorącą, esencjonalną zupą i pieczy-
wem dwa razy w tygodniu, bez względu 
na pogodę . Podobnie jak w latach 
ubiegłych kuchnia Fundacji Pro Caritate 
przy Caritas Polska przygotowała w su-
mie ok . 3000 litrów zupy . W ostatnim 
sezonie, oprócz zupy i pieczywa, Caritas 
Polska dostarczyła bezdomnym 200 
wełnianych koców i 600 par wełnianych 

skarpet . W 2020 r . przed Bożym Naro-
dzeniem strażnicy miejscy przekazali 
bezdomnym 400 toreb upominkowych 
z opłatkiem i kartką z życzeniami . Jako 
nowość wprowadzona została wizytów-
ka z numerem telefonu, pod którym za-
interesowani bezdomni mogą otrzymać 
pomoc w wychodzeniu z bezdomności, 
wsparcie duszpasterza, psychologa 
i terapeuty uzależnień Caritas Polska .

  Caritas Polska realizuje działania  
statutowe, mając na celu pomoc  
wykluczonym społecznie

  Partnerzy: Straż Miejska  
m .st . Warszawy

  Lokalizacja: teren m .st . Warszawy

   Beneficjenci: ok . 500 osób bezdomnych

  Rodzaj wsparcia: ok . 3000 litrów zupy 
z pieczywem, 200 koców, 600 par 
skarpet, 400 toreb z upominkami oraz 
opłatkiem, nr telefonu, pod który moż-
na dzwonić prosząc o pomoc

Źródła finansowania:

  wpłaty darczyńców – SMS o treści 
ZIMNO pod numer 72052 (koszt 2,46 zł); 

  wpłata na konto Caritas z dopiskiem 
TROCHĘ CIEPŁA DLA BEZDOMNEGO; 

  wpłata on-line  
caritas .pl/formularz
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Kompleksowy system 
wsparcia w zakresie 
adaptacji i integracji 
ze społeczeństwem 
obywateli państw trzecich 
przebywających na 
terenie województwa 
zachodniopomorskiego

  Okres realizacji: od września 2018 r . do 
sierpnia 2020 r .

  Kompleksowe wsparcie przewidziane 
dla 2400 uchodźców i migrantów 
mieszkających na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego . W ramach 
projektu zapewnione jest doradztwo 
prawne, zawodowe, psychologiczne 
oraz socjalno-bytowe . Program 
wzbogacono również o edukację 
społeczeństwa przyjmującego . Projekt 
realizowany jest przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego oraz Caritas 
Polska we współpracy z Caritas Ar-
chidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, 
z Funduszu Azylu Migracji i Integracji 
oraz budżetu państwa . W ramach 
projektu powstało Centrum Pomocy 
Migrantom i Uchodźcom w Szczecinie . 

  Partnerzy: Caritas Archidiecezji  
Szczecińsko-Kamieńskiej

  Lokalizacja:  
województwo zachodniopomorskie

   Beneficjenci: 2400 uchodźców  
i migrantów

  Kwota dofinansowania:  
2 693 585 zł

  Źródło finansowania: Fundusz Azylu 
Migracji i Integracji, budżet państwa

Wielkopolska 
Wspólna Sprawa

  Okres realizacji: od czerwca 2018 r . do 
września 2021 r .

  Kompleksowe wsparcie 4500 mi-
grantów mieszkających na terenie 
województwa wielkopolskiego . 
Projekt zapewnia doradztwo prawne, 
zawodowe, psychologiczne oraz 
socjalno-bytowe dla migrantów . 
Został wzbogacony o edukację spo-
łeczeństwa przyjmującego . Projekt 
realizowany jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego oraz Caritas Polska 
we współpracy z Caritas Diecezji 
Kaliskiej, z Funduszu Azylu Migracji 
i Integracji oraz budżetu państwa . 
W ramach projektu uruchomiono 
Centrum Pomocy Migrantom w Kaliszu 
oraz w Poznaniu . Pracownicy projektu 
współpracują także z pracodawcami 
zatrudniającymi migrantów w zakła-
dach pracy na terenie Wielkopolski . 
Cudzoziemcy w ramach projektu mogą 
skorzystać z kursów języka polskiego, 
jak również wziąć udział w szkoleniu 
adaptacyjnym . Realizowane są szko-
lenia dla nauczycieli z zakresu pracy 
z dzieckiem cudzoziemskim oraz dla 
pracowników urzędów z zakresu pracy 
z klientem cudzoziemskim .

  Partnerzy: Caritas Diecezji Kaliskiej

  Lokalizacja:  
województwo wielkopolskie

   Beneficjenci:  
4500 migrantów

  Kwota dofinansowania:  
2 678 688 zł

  Źródło finansowania: Fundusz Azylu 
Migracji i Integracji, budżet państwa

Wsparcie integracji 
cudzoziemców 
na Mazowszu

  Okres realizacji: od marca 2018 r .  
do lutego 2021 r .

  Kompleksowe, systematyczne wspar-
cie przewidziane dla 1500 migrantów 
mieszkających na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego . Projekt zapewnia 
doradztwo integracyjne i wsparcie 
socjalno-bytowe dla migrantów . W ra-
mach projektu powołana została Rada 
ds . Modelu Integracji Cudzoziemców 
na Mazowszu oraz międzykulturowy 
zespół taneczny dla dzieci . Projekt 
realizowany jest przez Wojewodę 
Mazowieckiego, Caritas Polska oraz 
trzy inne organizacje pozarządowe 
we współpracy z Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej, z Funduszu Azylu Migra-
cji i Integracji oraz budżetu państwa . 
W ramach projektu uruchomione 
zostało Centrum Pomocy Migrantom 
w Warszawie . 

  Partnerzy: Caritas  
Archidiecezji Warszawskiej

  Lokalizacja:  
województwo mazowieckie

   Beneficjenci:  
1500 migrantów

  Kwota dofinansowania:  
1 604 366 zł

  Źródło finansowania: Fundusz Azylu 
Migracji i Integracji, budżet państwa

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

  Okres realizacji: od marca 2018 r . do 
września 2020 r .

  Kompleksowe, systematyczne 
wsparcie przewidziane dla 1500 
migrantów mieszkających na terenie 
województwa warmińsko-mazurskie-
go . W ramach projektu migranci mogą 
korzystać z doradztwa prawnego, 
zawodowego, psychologicznego oraz 
socjalno-bytowego . Ponadto organizo-
wane były szkolenia dla kadry urzęd-
niczej oraz nauczycieli pracujących 
z cudzoziemcami . Projekt przewidywał 
szeroką współpracę z pracodawcami 
zatrudniającymi migrantów . Projekt 
realizowany był przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego oraz Caritas 
Polska we współpracy z Caritas Archi-
diecezji Warmińskiej, z Funduszu Azylu 
Migracji i Integracji oraz budżetu pań-
stwa . W ramach projektu uruchomione 
zostało Centrum Pomocy Migrantom 
w Olsztynie .

  Partnerzy: Caritas Archidiecezji War-
mińskiej

  Lokalizacja: województwo  
warmińsko-mazurskie

   Beneficjenci: 1500 migrantów

  Kwota dofinansowania:  
1 545 666 zł

  Źródło finansowania: Fundusz Azylu 
Migracji i Integracji, budżet państwa

Wsparcie integracji 
migrantów 
w województwie 
warmińsko- 
-mazurskim 

  Okres realizacji: od maja 2020 r . do 
maja 2021 r .

  Kompleksowe, systematyczne 
wsparcie przewidziane dla 1000 
migrantów mieszkających na terenie 
województwa warmińsko-mazurskie-
go . W ramach projektu migranci mogli 
skorzystać z doradztwa prawnego, 
zawodowego, psychologicznego 
oraz socjalno-bytowego . Ponadto 
organizowane były szkolenia kompu-
terowe oraz kursy języka polskiego dla 
cudzoziemców . Projekt przewidywał 
szeroką współpracę z pracodawcami 
zatrudniającymi migrantów . Projekt 
realizowany był przez Caritas Polska 
ze środków Funduszu Azylu Migracji 
i Integracji oraz budżetu państwa . 
W ramach projektu uruchomione 
zostało Centrum Pomocy Migrantom 
w Olsztynie .

  Partnerzy: Caritas Archidiecezji War-
mińskiej

  Lokalizacja: województwo  
warmińsko-mazurskie

   Beneficjenci: 1000 migrantów

  Kwota dofinansowania:  
996 964 zł

  Źródło finansowania: Fundusz Azylu 
Migracji i Integracji, budżet państwa
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Dzień Dziecka 
  Akcja pilotażowa, finał w czerwcu

  Z okazji Dnia Dziecka w czerwcu 2020 r . 
Caritas Polska przygotowała ok . 10 500 
Pudełek Szczęścia – paczek dla dzieci 
i młodzieży . W akcję zaangażowały się 
prawie wszystkie Caritas diecezjalne . 
Podopieczni placówek prowadzonych 
przez Caritas diecezjalne otrzymali 
specjalnie zaprojektowane pudełka, 
w których znalazły się słodycze, książ-
ki, gry, zabawki, a także kolorowanki 
uczące bezpiecznych zachowań w cza-
sie epidemii . Pudełka Szczęścia trafiły  
m .in . do dzieci z Zespołu Szkół i Placó-
wek Specjalnych w Mocarzewie, który 
prowadzą siostry zmartwychwstanki . 
Akcja została włączona w interwencyj-
ne działania #CaritasDzieciom zorga-
nizowane w odpowiedzi na potrzeby 
najmłodszych w czasie pandemii . 

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc dzieciom, przeprowadziła 
także kampanię informacyjną

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci: podopieczni placówek 
dla dzieci prowadzonych przez Caritas, 
dzieci z ośrodka w Mocarzewie

  Źródła finansowania: środki finansowe 
i dary rzeczowe od darczyńców bizne-
sowych

Skrzydła
  Program całoroczny, kolejne edycje za-

czynają się na początku roku szkolnego

  Skrzydła to program długoterminowej 
pomocy skierowany do uczniów szkół 
podstawowych i szkół średnich, którzy 
z powodu złej sytuacji materialnej 
rodziny potrzebują wsparcia . Pomoc, 
w zależności od potrzeb, polega na 
zapewnieniu posiłku w szkole, odzieży, 
przyborów szkolnych oraz dofinanso-
waniu wycieczek i wyjazdów . Opłacane 
są również zajęcia wyrównawcze, po-
zalekcyjne oraz korepetycje . Wysokość 
wsparcia to 1500 zł . W ramach progra-
mu funkcjonuje również podprogram 
Dwa Talenty dla uczniów odnoszących 
sukcesy, m .in . sportowe, muzyczne, ak-
torskie . Dzięki temu stypendium mogą 
uczestniczyć w zajęciach rozwijających 
ich pasje (np . treningach, kołach zain-
teresowań), uczestniczyć w wyjazdach 
oraz kupić potrzebne przedmioty do re-
alizacji pasji (np . instrumenty muzycz-
ne, sprzęt sportowy itp .) . Stwarzając 
młodym osobom możliwość rozwijania 
się w wybranej dziedzinie, Caritas 
umacnia je w przekonaniu, że warto dą-
żyć do celu . Wysokość wsparcia to 2000 
zł . Koordynacją projektu w diecezjach 
zajmują się zaangażowani pedagodzy 
szkolni, którzy są najlepiej zorientowani 
w sytuacji rodzinnej dziecka . W roku 
szkolnym 2019/2020 Caritas rozpoczęła 
cykl spotkań motywacyjno-inspiracyj-
nych – młodzież gościła w siedzibach 
firm Generali, Mastercard i Carrefour . 
Ze względu na sytuację epidemiczną 
kolejne spotkania musiały zostać 
zawieszone, podobnie jak planowane 
wyjścia do teatru, kin i muzeów .

  W roku szkolnym 2019/2020 w pro-
gramie Skrzydła zostało przyznanych 
245 stypendiów na łączną kwotę 
367 000 zł; w podprogramie Dwa 
Talenty zostało przyznanych 159 sty-
pendiów na łączną kwotę 318 000 zł . 
W roku szkolnym 2020/2021 stypendia 
z programu Skrzydła otrzymało 263 
dzieci na łączną kwotę 394 500 zł, 
a z podprogramu Dwa Talenty – 150 
dzieci na łączną kwotę 300 000 zł .

  Caritas Polska wspiera finansowo dzia-
łania statutowe Caritas diecezjalnych, 
mając na celu pomoc dzieciom i mło-
dzieży w ich rozwoju, a także prowadzi 
kampanię promocyjną i informacyjną 
akcji

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci:  
•  404 dzieci i młodzieży  

w roku szkolnym 2019/2020
 •  413 dzieci i młodzieży  

w roku szkolnym 2020/2021

  Kwota wsparcia: 
• 685 000 zł w roku szkolnym 2019/2020

 • 694 500 zł w roku szkolnym 2020/2021

Źródła finansowania:

  środki Caritas diecezjalnych i Caritas 
Polska

  SMS o treści SKRZYDLA pod numer 
72052 (koszt 2,46 zł z VAT), przelew 
on-line –caritas .pl/formularz

  skrzydla .caritas .pl

Tornister Pełen 
Uśmiechów

  Akcja wakacyjna, finał w ostatnią 
niedzielę sierpnia

  Głównym celem akcji jest zwiększenie 
szans edukacyjnych uczniów z mniej 
zamożnych rodzin . Ideą jest przeka-
zanie dzieciom pod koniec wakacji 
plecaków wraz z kompletną wyprawką 
szkolną . Akcję realizują Caritas die-
cezjalne i Parafialne Zespoły Caritas, 
które wśród diecezjan i parafian oraz 
partnerów instytucjonalnych pozysku-
ją środki lub gotowe wyprawki szkolne, 
przekazywane później uczniom . W ak-
cję od lat włącza się para prezydencka . 
Kulminacyjnym punktem akcji jest 
finał, który corocznie odbywa się 
na rynkach głównych dużych miast . 
W latach poprzednich były to: Zamość, 
Przemyśl, Lublin, Rzeszów . W latach 
2017-2020 finał odbywał się na terenie 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej – XII 
finał odbył się 16 sierpnia w Tryńczy . 
Wydarzenie jest transmitowane na an-
tenie Telewizji Polskiej . Towarzyszy mu 
koncert z udziałem artystów, podczas 
którego dzieciom wręczane są torni-
stry wyposażone w kolorowe przybory 

szkolne (m .in . zeszyty, piórniki, notesy, 
długopisy, kredki, a także gry eduka-
cyjne, słowniki i łamigłówki) . W 2020 r . 
do uczniów trafiło blisko 4300 wypra-
wek szkolnych . W roku 2020 inicjatywa 
nabrała zupełnie nowego wymiaru, 
bowiem w kilku firmach włączyli się 
w nią pracownicy, którzy zakupili i spa-
kowali 285 tornistrów . Szczególnymi 
beneficjentami akcji były dzieci z nie-
pełnosprawnościami, przebywające 
w ośrodku w Mocarzewie pod opieką 
sióstr zmartwychwstanek . Dyrektor 
Caritas Polska, ks . Marcin Iżycki, prze-
kazał im 60 plecaków wypełnionych 
przyborami szkolnymi . Akcja TPU 2020 
była wyjątkowa także z tego względu, 
że została zmodyfikowana z uwagi 
na potrzeby najmłodszych w czasie 
pandemii . Jej efektem było pozyska-
nie tradycyjnych wyprawek, które 
trafiły do blisko 4300 uczniów, a także 
zakupienie przez Caritas Polska we 
współpracy z Fundacją Pro Caritate 
381 laptopów do nauki zdalnej . Lap-
topy zostały przekazane świetlicom, 
domom dziecka i klubom aktywności 
w dwóch turach – w lipcu 294 szt . 
i w listopadzie – 87 szt . Akcja została 
włączona w interwencyjne działania 
#CaritasDzieciom zorganizowane 
w odpowiedzi na potrzeby najmłod-
szych w czasie pandemii .

  Caritas Polska wspierała finansowo 
działania Caritas diecezjalnych, 
prowadziła kampanię promocyjną 
i informacyjną akcji, w którą włączona 
została m .in . Telewizja Polska, pozy-
skała ambasadorów akcji i patronów 
medialnych

  Partnerzy: Caritas diecezjalne,  
Fundacja Pro Caritate 
Ambasadorzy: prezydent Andrzej Duda 
i pierwsza dama Agata  
Kornhauser-Duda

  Lokalizacja:  
akcja ogólnopolska

   Liczba beneficjentów: 4300 uczniów 
oraz podopieczni świetlic i innych 
ośrodków opiekuńczych dla dzieci

Źródła finansowania:

  Caritas diecezjalne, Caritas Polska 
i Fundacja Pro Caritate, darczyńcy 
biznesowi

  SMS o treści TORNISTER pod numer 
72052 (koszt 2,46 zł z VAT), tradycyjny 
przelew bankowy z tytułem TORNI-
STER, przelew on-line

  caritas .pl/tpu

Wakacyjna  
Akcja Caritas

  Program cykliczny, realizowany od 
czerwca do sierpnia

  Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną 
z największych inicjatyw prowadzonych 
w okresie letnim i jedną z najstarszych 
prowadzonych przez Caritas w Polsce . 
Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin, 
których nie stać na pełnopłatny wyjazd 
na wakacje . W akcję włączają się wszyst-
kie diecezjalne zespoły Caritas . Na ko-
lonie, półkolonie i wycieczki wyjeżdżają 
m .in . podopieczni świetlic parafialnych 
i socjoterapeutycznych oraz dzieci 
i młodzież objęta programem Skrzydła . 
Celem Wakacyjnej Akcji Caritas jest 
wyrównywanie szans rozwojowych 
i społecznych dzieci z uboższych rodzin . 
Dzięki zbiórkom prowadzonym przez 
Caritas mają one okazję skorzystać 
z wyjazdów wakacyjnych, których bez 
udzielonego wsparcia ich rodziny nie 
mogłyby opłacić . Diecezjalne Caritas 
dysponują 40 ośrodkami własnymi, ale 
na czas wakacji, z racji zainteresowania 
akcją, konieczne jest wynajęcie ponad 
100 dodatkowych miejsc wypoczynku . 
W ostatnich latach z kolonii w Polsce 
korzystały również dzieci polonijne, 
głównie ze Wschodu . W ubiegłym 
roku, z uwagi na pandemię, kolonie 
i półkolonie odbyły się z zachowaniem 
reżimu sanitarnego – by sprostać temu 
wyzwaniu organizatorzy zmodyfikowali 
formy wypoczynku i wyselekcjonowali 
atrakcje . Były to głównie krótkie wyjazdy 
do ośrodków kolonijnych Caritas ulo-
kowanych w małych miejscowościach, 
z dala od zgiełku i tłumów oraz półkolo-
nie prowadzone w świetlicach Caritas . 
Skorzystało z nich ok . 6000 dzieci .

  Caritas Polska prowadzi akcję pro-
mocyjną i informacyjną projektu oraz 
wspiera finansowo w realizacji zadań 
Caritas diecezjalne

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: projekt ogólnopolski

   Liczba beneficjentów:  
6000 dzieci i młodzieży

Źródła finansowania:

  środki własne Caritas diecezjalnych 
pochodzące z Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom, dotacje i środki otrzyma-
ne od partnerów, dotacje z Senatu RP 
na rzecz Polonii, środki Caritas Polska

  SMS o treści WAKACJE pod numer 
72052 (koszt 2,46 zł z VAT), przelew 
on-line – caritas .pl/formularz

Pomoc dzieciom i rodzinom



>>  działania Caritas w Polsce   >>

3332

>>   działania Caritas w Polsce >>

Działania  Caritas Polska

Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom

  Akcja coroczna z finałem w grudniu

  Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to 
nadzieja na lepszy los dla setek tysięcy 
dzieci z rodzin potrzebujących wspar-
cia . Środki zebrane dzięki dystrybucji 
świec są przeznaczone na wakacyjny 
wypoczynek, bezpłatne posiłki, sty-
pendia, a także wsparcie dzieci w reha-
bilitacji i leczeniu . Środki pochodzące 
z dystrybucji świecy Caritas wspierają 
również dzieci poza granicami naszego 
kraju . Wigilijne Dzieło Pomocy Dzie-
ciom zostało zapoczątkowane przez 
Caritas w 1994 r . Co roku, podczas 
Adwentu, świece są rozprowadzane 
w parafiach w całej Polsce . Od roku 
2000 akcja ma charakter ekumeniczny . 
Obecnie jest prowadzona przez 
Caritas wspólnie z Diakonią Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonią 
Kościoła Ewangelicko-Reformowa-
nego oraz Prawosławnym Ośrodkiem 
Miłosierdzia Eleos . W 2020 r ., w ramach 
XVII edycji WDPD Caritas rozprowadzi-
ła ok . 2 mln świec . Pozyskane w ten 
sposób środki przeznaczono na wspar-
cie dzieci polskich, a 10 groszy z każdej 
rozprowadzonej świecy – na wsparcie 
dzieci z krajów Bliskiego Wchodu 
dotkniętych konfliktami zbrojnymi . 

  Caritas Polska prowadziła akcję 
informacyjną i promocyjną, w którą 
włączona została m .in . Telewizja Pol-
ska; działania prowadzone były przez 
Caritas diecezjalne i wspierane przez 
Caritas Polska

  Partnerzy: Diakonia Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego, Eleos Kościoła 
Prawosławnego, Diakonia Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, Caritas 
diecezjalne

  Lokalizacja:  
program ogólnopolski

   Beneficjenci: dzieci polskie z ubogich 
rodzin, wymagające leczenia lub 
rehabilitacji, dzieci z krajów Bliskiego 
Wschodu

Źródła finansowania:

  SMS o treści WIGILIA pod numer 72052 
(koszt 2,46 zł z VAT), tradycyjny prze-
lew bankowy, przelew on-line, datki 
z rozprowadzania Świecy Caritas

  wigilijnedzielo .caritas .pl

Świetlice 
socjoterapeutyczne

  Program całoroczny

  W całej Polsce jest ok . 115 placówek 
o profilu świetlicowym prowadzonych 
przez diecezjalne Caritas . Z codzien-
nego pobytu w tych placówkach ko-
rzysta ponad 2100 dzieci i młodzieży . 
Świetlice mają za zadanie zaopieko-
wanie się dziećmi po zajęciach lekcyj-
nych, 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 te-
atralne, muzyczne czy informatyczne . 
Dzięki temu dzieci rozwijają swoje pa-
sje i zainteresowania, co jest dla nich 
bardzo ważne, ponieważ ich rodzin nie 
stać na opłacenie zajęć pozalekcyj-
nych .

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja:  
program ogólnopolski 

   Beneficjenci: dzieci z rodzin wielo-
dzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych

Źródła finansowania:

  Caritas diecezjalne, darczyńcy indywi-
dualni; funkcjonowanie świetlic można 
wesprzeć nabywając świecę Caritas 
lub w inny sposób dołączyć do Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom .

  caritas .pl/projekty/ 
swietlice-terapeutyczne

Okna Życia

  Program całoroczny

  Pierwsze Okno Życia Caritas zostało 
otwarte w 2006 roku w Krakowie . 
W ciągu niespełna 15 lat w całej Polsce 
powstało ich ponad 60 . Okna Życia to 
pomoc skierowana do matek, które 
znalazły się w dramatycznym poło-
żeniu i po urodzeniu dziecka nie są 
w stanie zaopiekować się nim . Pozwa-
lają one na anonimowe pozostawienie 
dziecka w bezpiecznym miejscu . Okno 
Życia Caritas można otworzyć od 
zewnątrz, jest ono ogrzewane i wenty-
lowane . Po zostawieniu w nim dziecka 
uruchamia się alarm, który sygnalizuje 
osobom odpowiedzialnym potrzebę 
natychmiastowej interwencji . Przy 
wsparciu diecezjalnych Caritas Okna 
Życia prowadzą najczęściej instytucje 
kościelne, a znalezionymi w nich dzieć-
mi zajmują się głównie siostry zakon-
ne, które zgodnie z obowiązującymi 
procedurami przekazują pozostawione 
noworodki państwowym służbom 
ratowniczym . Do tej pory w Oknach 
Życia Caritas odnaleziono 113 dzieci . 

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych

  Lokalizacja:  
program ogólnopolski 

   Beneficjenci: dzieci niechciane

  caritas .pl/projekty/okna-zycia
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Kampania 1%
  Kampania coroczna realizowana 

w okresie od stycznia do marca

  Dochód z jednego procenta stanowi 
istotny składnik budżetu Caritas . 
W 2020 roku podatnicy przekazali Ca-
ritas Polska w ramach kampanii 2 266 
613 zł, co oznacza wzrost o ponad 32% 
w porównaniu do roku poprzedniego . 
Ze środków pozyskanych od darczyń-
ców w ramach jednego procenta Cari-
tas Polska zakupiła w ubiegłym roku 
130 koncentratorów tlenu, 15 respira-
torów czy specjalistyczne łóżka na od-
działy intensywnej terapii . Dodatkowo 
z jednego procenta finansowane są, 
za pośrednictwem Caritas diecezjal-
nych, m .in . wakacyjny wypoczynek 
i żywienie najmłodszych, świetlice 
socjoterapeutyczne, noclegownie dla 
osób w kryzysie bezdomności, punkty 
żywieniowe, zakup sprzętu medyczne-
go dla ośrodków rehabilitacyjnych czy 
domy opieki . Dzięki przekazaniu przez 
ofiarodawców 1% podatku od 2011 do 
2019 roku możliwe było wyposażenie 
placówek Caritas na terenie całej 
Polski w sprzęt medyczny i rehabili-
tacyjny, m .in . w: 6473 łóżek pielęgna-
cyjno-rehabilitacyjnych z pilotem, 747 
ssaków i 1363 koncentratorów tlenu . 
Sprzęt ten trafił do ośrodków rehabili-
tacyjnych prowadzonych przez Caritas 
w Polsce . Na stronie jedenprocent .
caritas .pl został umieszczony program 
do rozliczeń PIT oraz instrukcja dla 
emerytów i rencistów .

  Caritas Polska wsparła działania statu-
towe Caritas diecezjalnych, mając na 
celu pomoc osobom potrzebującym, 
oraz przeprowadziła kampanię infor-
macyjną

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski 

   Beneficjenci: osoby chore, starsze, 
ubogie, bezdomne, dzieci z rodzin 
o trudnej sytuacji materialnej

  Kwota wsparcia:  
2 276 081,14 zł

  Źródła finansowania: darczyńcy indy-
widualni – 1% podatku z rozliczenia 
roku 2019 r .

  jedenprocent .caritas .pl

Datkomaty
  Program całoroczny

  Jest to nowa inicjatywa mająca 
wspomagać programy pomocowe pro-
wadzone przez Caritas Polska w kraju 
i za granicą . Polega na ulokowaniu 
w często odwiedzanych przez ludzi 
miejscach urządzeń pozwalających 
na szybkie i wygodne przekazanie 
donacji na wybrany cel charytatywny 
Caritas . Datkomaty są wyposażone 
w ekran dotykowy i umożliwiają 
przekazywanie bezgotówkowych 
donacji zbliżeniowo – kartą, telefonem 
lub dowolnym urządzeniem mobil-
nym z funkcją płatności . Na ekranie 

datkomatu darczyńcy mogą wybrać 
cel, na który chcą przekazać datek, 
a także jedną z kwot donacji (bądź też 
wpisać własną) . Pomysłodawcą pro-
jektu jest Mastercard, zaś partnerami 
wdrożenia firmy Polskie ePłatności, 
jako agent rozliczeniowy, oraz Mago 
S .A ., integrator rozwiązań dla sektora 
handlu, w tym dostawca rozwiązań 
samoobsługowych . Inicjatywę wsparły 
także PKP S .A . oraz Przedsiębiorstwo 
Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) 
udostępniając miejsce dla datkoma-
tów w obiektach obsługi pasażerów 
w największych polskich miastach . 
Pierwsze datkomaty zostały zainsta-
lowane w 2020 r . Obecnie funkcjonuje 
27 urządzeń na terenie całego kraju* . 
Pozwalają one jeszcze efektywniej 
gromadzić środki w ramach prowa-
dzonych zbiórek, a łatwością obsługi 
i dostępnością zachęcają darczyńców 
do dobroczynności .

  Caritas Polska zrealizowała działania 
statutowe, mając na celu pomoc 
osobom potrzebującym, oraz przepro-
wadziła kampanię informacyjną

  Partnerzy: Polskie ePłatności, 
Mastercard, Mago S .A ., PKP S .A . oraz 
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty 
lotnicze” (PPL)

  Lokalizacja: program ogólnopolski 

   Beneficjenci: osoby objęte wsparciem 
z programów realizowanych przez 
Caritas Polska

 
*dane z maja 2021 r .

Pozostałe programy
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Tytka Charytatywna

  Akcja doroczna realizowana w grudniu

  Akcja zapoczątkowana przez poznańską Caritas, 
obecnie prowadzona przez Caritas diecezjalne 
w różnych rejonach Polski . Tytka to w gwarze wiel-
kopolskiej papierowa torba . Takie właśnie torby, 
z nadrukiem akcji, rozprowadzają diecezjalne 
Caritas . Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zapa-
kować do takiej torby trochę artykułów pierwszej 
potrzeby: podstawowe produkty spożywcze o dłu-
gim terminie przydatności (takie jak np . cukier, 
słodycze, soki, bakalie, makarony, konserwy, kawa, 
herbata, olej, oliwa), środki czystości itp ., i dostar-
czyć osobie potrzebującej wsparcia lub przekazać 
lokalnej Caritas, która dostarczy ją któremuś ze 
swoich podopiecznych . W 2020 roku można było 
odbierać puste torby i zostawiać je wypełnione 
również w siedzibie Caritas Polska w Warszawie 
przy ul . Okopowej 55 . Z uwagi na pandemię akcja 
została uproszczona, dlatego też darczyńcy mogli 
wypełniać darami także zwykłe torby .

  Caritas Polska wsparła działania statutowe Caritas 
diecezjalnych, mając na celu pomoc osobom 
potrzebującym, oraz przeprowadziła kampanię 
informacyjną

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski 

   Beneficjenci: osoby chore, starsze, ubogie, bez-
domne

Źródła finansowania:

  darczyńcy indywidualni

  www .tytkacharytatywna .pl

Pomoc ofiarom 
kataklizmów i klęsk 
żywiołowych

  Akcje o charakterze interwencyjnym

  Powodzie bądź lokalne podtopienia, a także 
pożary, gwałtowne burze i uderzenia huraganów to 
zjawiska powodujące ogromne straty materialne . 
Caritas przychodzi z pomocą poszkodowanym, 
którzy na skutek klęsk żywiołowych tracą dach nad 
głową i dobytek . Wsparcie może mieć charakter 
doraźny (pomoc rzeczowa, mobilizacja wolontariu-
szy) lub finansowy – wówczas diecezjalne Caritas 
oceniają potrzeby osób dotkniętych kataklizmem 
i przekazują im fundusze . Na zebranie środków 
ogłaszane są zbiórki o zasięgu lokalnym lub 
ogólnokrajowym . Inicjatywy pomocowe Caritas 
diecezjalnych wspiera Caritas Polska . Tak było 
z pomocą na Podkarpaciu, które pod koniec czerw-
ca 2020 r . nawiedziły ulewne deszcze . Doszczętnie 
zalanych zostało 1,6 tys . gospodarstw, a 6 tys . 
uległo podtopieniu . Caritas przekazała na rzecz 
poszkodowanych blisko 1,85 mln zł (ponad 250 tys . 
zł zebrała na ten cel Caritas Polska) .

  Caritas Polska wsparła działania statutowe Caritas 
diecezjalnych, prowadziła akcję informacyjną 
i włączyła się w pomoc finansową

  Partnerzy: Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: program ogólnopolski

   Beneficjenci:  
ofiary klęsk żywiołowych

  Źródła finansowania: środki własne  
oraz zbiórki interwencyjne .

termin źródła 
finanso-

wania
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opis strona 
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Polska Pomaga
  Kampania realizowana co roku w okre-

sie Adwentu, a od 2021 r . również 
w okresie wielkanocnym

  Polska Pomaga to wspólna kampania 
Caritas Polska i Telewizji Polskiej . 
Obejmuje ona cykl programów tele-
wizyjnych, emitowanych, najczęściej 
na żywo, w kolejne niedziele Adwentu 
i w okresie wielkanocnym . Programy 
ukazują różnorodność działań 
pomocowych Caritas i zachęcają do 
niesienia pomocy potrzebującym . 
W 2020 r . każdej niedzieli był przypi-
sany konkretny obszar tematyczny . 
Pierwsza niedziela Adwentu (29 listo-
pada) była poświęcona programom 
realizowanym przez Caritas Polska 
na Bliskim Wschodzie . Podczas wejść 
antenowych eksperci organizacji przy-
bliżali polskim widzom dramatyczną 
sytuację rodzin próbujących ułożyć 
sobie życie zrujnowane w wyniku trwa-
jącej już dziesiąty rok wojny domowej 
w Syrii czy wybuchu chemikaliów w li-
bańskim Bejrucie . O pomocy, niesionej 
potrzebującym dzięki darczyńcom 
z Polski, opowiedzieli m .in . Jarosław 
Bittel, zastępca dyrektora Caritas Pol-
ska, i Sylwia Hazboun, koordynatorka 
programu Rodzina Rodzinie .  
 
Tematem programów nadawanych 
w ramach kampanii w drugą niedzielę 
Adwentu (6 grudnia) była pomoc Cari-
tas dla najmłodszych . Zaprezentowa-
ne zostały inicjatywy wspomagające 
edukację (w tym naukę zdalną w czasie 
pandemii), umożliwiające wypoczy-
nek dzieciom z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, 
wspierające młodych niepełnospraw-
nych . Ten obszar działalności Caritas 
przybliżył ks . Paweł Dzierzkowski, 
zastępca dyrektora Caritas Polska . 
Ponadto pojawił się wywiad Rafała 
Patyry z Konradem Dąbrowskim, 
najmłodszym Polakiem w historii sa-
mochodowych rajdów długodystanso-
wych, ambasadorem stypendialnego 
programu Caritas Skrzydła .  
 
W trzecią niedzielę adwentu, 13 
grudnia, widzowie mogli poznać losy 
podopiecznych serwisu UratujeCie .pl, 
dzięki któremu z pomocy darczyńców 
mogą korzystać osoby będące w trud-
nej sytuacji życiowej, chore, ubogie, 
ciężko doświadczone na skutek 
zdarzeń losowych . Dla małej Lenki 
chorującej na SMA czy dla czekającej 
na rekonstrukcję twarzy Grażyny 
liczy się każdy gest wsparcia, który 

przybliża potrzebne im leczenie . 
Historie podopiecznych serwisu 
UratujeCie .pl to poruszające świa-
dectwa cierpienia, ale i budujące 
przykłady solidarności, pozwala-
jącej na pokonywanie życiowych 
przeszkód . Jednym z gospodarzy 
tej odsłony kampanii był o . Cordian 
Szwarc OFM, zastępca dyrektora 
Caritas Polska .  
 
Finał ubiegłorocznej edycji akcji 
Polska Pomaga był związany z te-
matyką senioralną . Programy adre-
sowane do najstarszych potrzebu-
jących zaprezentowali 20 grudnia 
specjaliści pracujący na co dzień 
z seniorami . Emitowane materiały 
nawiązywały zarówno do progra-
mów senioralnych o największym 
zasięgu (program „Na codzienne 
zakupy”, „Koperta życia Caritas”), 
jak również do działalności Caritas 
diecezjalnych, prowadzących lo-
kalne placówki dla osób starszych, 
m .in . domy pomocy społecznej, 
kluby seniora czy świetlice para-
fialne . Ks . Marcin Iżycki, dyrektor 
Caritas Polska, przypomniał także 
historię Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom, najstarszej akcji Caritas, 
której symbol – wigilijna świeca 
– od lat gości w polskich domach .

  Lokalizacja: programy emitowane 
w TVP do odbiorców w całej Polsce

   Beneficjenci: podopieczni progra-
mu Rodzina Rodzinie, dzieci z rodzin 
ubogich, podopieczni serwisu 
UratujeCie .pl, seniorzy

  Źródło finansowania  
kampanii – Caritas Polska, 
Źródła finansowania programów 
będących tematem kampanii  
– darczyńcy 

Kampanię Polska Pomaga  
można było wesprzeć:

  wysyłając SMS charytatywny pod 
numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT), 
o treści związanej z tematyką po-
szczególnych niedziel

 
  nabywając świecę Caritas  

dostępną w parafiach

  dokonując wpłaty na konto CA-
RITAS POLSKA, ul . Okopowa 55, 
01-043 Warszawa, 77 1160 2202 
0000 0000 3436 4384 z dopiskiem 
RODZINA, DZIECI, WSPIERAM, lub 
SENIOR .
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Obserwatorium 
Caritas

  Program całoroczny,  
istniejący od 01 .07 .2019 r .

  Jest oparty na porozumieniu i współ-
pracy siedmiu instytucji (Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie, Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyż-
szego Seminarium Misyjnego Księży 
Sercanów w Stadnikach, Instytutu 
Statystyki Kościoła Katolickiego SAC 
oraz Katolickiej Agencji Informacyjnej) . 
Organem założycielskim jest Caritas 
Polska . Zadaniem Obserwatorium 
Caritas jest prowadzenie systema-
tycznej diagnozy zjawisk społecznych 
w Polsce oraz publikowanie i pre-
zentowanie jej wyników . Czerpiąc 
z bogatego doświadczenia Caritas oraz 

wskazań katolickiej nauki społecznej, 
Obserwatorium Caritas wykorzystuje 
wyniki badań w celu podejmowania 
działań rzeczniczych względem osób 
potrzebujących . Obserwatorium 
Caritas włącza się w ten sposób 
w kształtowanie opinii publicznej oraz 
prowadzi szeroko rozumianą edukację 
społeczną . Działając na rzecz dobra 
wspólnego, przyczynia się również do 
budowania społeczeństwa obywatel-
skiego w Polsce oraz prowadzi dialog 
społeczny służący godności każdej 
osoby ludzkiej . Publikacje naukowe 
Caritas Polska wydawane w ramach 
Obserwatorium mają charakter wy-
dawnictw tematycznych o profilu spo-
łecznym i stanowią pole do interdyscy-
plinarnej debaty naukowej na temat 
sytuacji polskiego społeczeństwa oraz 
zachodzących w nim zmian, a także 
poruszają problemy współczesnego 
świata . W 2020 r . ukazały się książki 
„Służąc rodzinie i Ojczyźnie… Św . 
Janowi Pawłowi II w 100 . rocznicę uro-
dzin” oraz „Z pomocą potrzebującym . 
30-lecie Caritas Polska” . Inspiracją do 

powstania księgi jubileuszowej Caritas 
Polska była refleksja nad bilansem 
dokonań organizacji w czasie 30 
lat – od momentu jej erygowania 10 
października 1990 roku, aż do chwili 
obecnej . Spośród wielu innych działań 
Obserwatorium należy wymienić 
także przeprowadzenie badań sta-
tystycznych dotyczących działania 
Caritas diecezjalnych i Caritas Polska, 
przygotowanie konferencji naukowej, 
wykładów i szkoleń, współudział 
w przygotowaniu debaty panelowej 
z okazji 30-lecia Caritas w Polsce czy 
wsparcie Caritas Polska w zakresie 
zarządzania kryzysowego w czasie 
pandemii . W planach na przyszłość 
jest m .in . intensyfikacja prac nad 
działaniami rzeczniczymi .

  Caritas Polska realizuje działania 
statutowe, mając na celu kontynuację 
działań rzeczniczych

  Lokalizacja: program ogólnopolski

  caritas .pl/obserwatorium-caritas

Czas na młodzież 2019
  Program realizowany  

od czerwca 2019 r .

  „Czas na Młodzież 2019” to program 
ogólnopolski, którego celem jest 
podniesienie poziomu kompetencji 
społecznych młodych ludzi, a w rezul-
tacie zwiększenie ich szans na rynku 
pracy . Adresaci projektu to tysiąc 
młodych osób w wieku 15-29 lat z die-
cezji siedleckiej, zamojsko-lubaczow-
skiej, bielsko-żywieckiej, archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej, łódzkiej 
i gnieźnieńskiej, a także z Warszawy . 
Uczestnikami projektu były również 
osoby z niepełnosprawnościami . Do 
programu młodzież była rekrutowana 
przez koordynatorów diecezjalnych 
(m .in . ze Szkolnych Kół Caritas) . 
Młodzi ludzie mieli za zadanie opraco-
wanie i zgłoszenie projektów społecz-
nych . Zgłoszenia były przyjmowane 
do grudnia 2020 r . Zgłoszonym i za-
kwalifikowanym projektom przyzna-
ne zostało dofinansowanie . Młodzież 
realizowała (i realizuje nadal – koniec 
projektu przewidziany jest w 2022 r .), 
pod okiem koordynatorów, projekty 
własnego pomysłu w 4-6-osobowych 
grupach . Każda grupa otrzymała 
dofinansowanie na realizację pro-
jektu w wysokości 1600 zł . Młodzież 
została wyposażona w odpowiednią 
wiedzę potrzebną do realizacji 
zadań . Korzystała ze wsparcia swoich 
opiekunów, ekspertów ds . mery-

torycznych oraz psychologa . Brała 
udział w warsztatach i szkoleniach 
służących podniesieniu kompetencji 
społecznych w różnych dziedzinach . 
Doskonaliła umiejętność pracy 
w grupie, umiejętność przewodzenia 
innym i motywowania ich, a także 
wypracowywania kompromisów czy 
przyjmowania konstruktywnej kryty-
ki . Uczyła się również zarządzania ry-
zykiem wynikającym z dynamicznych 
zmian związanych z sytuacją epide-
miczną . Projekt służy przygotowaniu 
młodych ludzi do tego, by umieli oni 
dostrzegać problemy wokół siebie 
i odpowiadać na nie mądrym, dobrym 
i przemyślanym działaniem .

  Caritas Polska realizowała działania 
statutowe 

  Partnerzy: gdańskie Stowarzyszenie 
Morena, Caritas diecezjalne

  Lokalizacja: 7 diecezji/archidiecezji

   Beneficjenci: 1000 osób  
w wieku 15-29 lat

  Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja Rozwój 2014-2020, Oś Prioryte-
towa I „Osoby młode na rynku pracy” . 
Działanie 1 .4 „Młodzież solidarna 
w działaniu”

Raport 2020

opis termin miejsce odbiorcy partnerzy wartość koordynacja wpłata  
SMS 

wpłata 
na konto
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Projekt realizowany jest w dwóch wymiarach . 
Pierwszy to prowadzenie ogólnopolskiej 
kampanii w mediach tradycyjnych i elek-
tronicznych, na którą składają się spoty, 
wywiady, rozmowy z ekspertami, dodatki do 
gazet, materiały edukacyjne oraz aktywność 
w mediach społecznościowych . Drugi to 
działania społeczno-edukacyjne w lokalnych 
wspólnotach Caritas . W ramach tego przed-
sięwzięcia powołana została sieć animatorów 
diecezjalnych, których zadaniem jest m .in . 
animowanie konkursów grantowych (120 
grantów rocznie) na realizację projektów 
ekologicznych w 7 różnych obszarach (eko-
logia integralna, woda, powietrze, żywność, 
klimat, nowa ekonomia, bioróżnorodność) . 
Najciekawsze pomysły ekologiczne są reali-
zowane dzięki grantom w wysokości 4 tys . 
zł, 10 tys . zł lub 12,5 tys . zł . W ramach tego 
zadania odbywają się także warsztaty lokalne 
dla liderów i wolontariuszy projektów ekolo-
gicznych oraz inne wydarzenia cykliczne, np . 
obchody Niedzieli św . Franciszka . Elementem 

wspierającym oddolną aktywizację jest 
Mobilna Ambasada Laudato Si – wystawa, 
która wraz z animatorem krajowym odwiedza 
parafie i szkoły . Do tej pory odbyło się już 80 
takich wizyt . Wyruszenie w teren pozwala 
zawsze zrozumieć specyfikę danego regionu, 
realne problemy ekologiczne, oderwać 
się od rzeczywistości teoretycznej . Dzięki 
spotkaniom w społecznościach lokalnych 
staje się jasne, jak wielkim krokiem jest samo 
zainteresowanie parafii, szkół i miast tema-
tem ekologii . Kontakt z animatorami pozwala 
nakreślić wizję projektu społecznego o tema-
tyce eko, natomiast animatorzy otrzymują 
wskazówki, biorą udział w warsztatach mery-
torycznych, konferencjach, seminariach, od-
bywają wizyty szkoleniowe i mają możliwość 
stałego kontaktu ze specjalistami .

Projekt Caritas Laudato Si powstał 
w odpowiedzi na wezwanie papieża Franciszka 
do opieki nad naszym wspólnym domem, 
Ziemią, przekładając społeczne nauczanie 
Kościoła o integralnej ekologii na konkretne 
pragmatyczne działania. Cel główny projektu 
to podnoszenie świadomości i kształtowanie 
postaw proekologicznych społeczeństwa 
poprzez praktyczne wdrożenie zasad ekologii 
integralnej zawartych w encyklice „Laudato si’”. 

Ekologia integralna



>>  działania Caritas w Polsce   >>

41Raport 202040

>>   działania Caritas w Polsce >>

Działania  Caritas Polska

Kształtowanie 
postaw
Projekt Caritas Laudato Si jest jednym 
z pierwszych projektów w Polsce dotyczą-
cych tematu ekologii integralnej, adreso-
wanych do grup oddolnych . Dzięki grassro-
otowym działaniom społecznym udało się 
wywrzeć namacalny wpływ na otaczające 
środowisko . Udało się zaobserwować szereg 
pozytywnych zmian – są nimi:

1 .  Ugruntowanie przekonania, że ekologia 
jest pojęciem zgodnym z nauką Kościoła .

2 .  Przełamanie dystansu i obaw wobec treści 
zawartych w encyklice „Laudato si’” i przy-
jęcie płynącej z niej nauki jako tej, o której 
warto mówić w kościołach, szkołach, 
wspólnotach .

3 .  Obudzenie świadomości, że Ziemia to nasz 
wspólny dom i uwrażliwienie na jej los .

4 .  Stworzenie potencjału dla przyszłych, 
bardziej intensywnych działań w ramach 
ekologii integralnej .

5 .  Budowanie zielonych środowisk i stoso-
wanie dobrych praktyk dzięki przeprowa-
dzeniu setek lokalnych inicjatyw w ramach 
animacyjnych konkursów grantowych .

6 .  Przełamanie stereotypu, że Kościół nie 
powinien mówić o ekologii oraz szerzenie 
wiedzy o encyklice papieża Franciszka 
w środowisku naukowców i ekspertów 
terenowych .

7 .  Wykorzystywanie katolickiej nauki spo-
łecznej w rozwiązywaniu rzeczywistych 
problemów społeczno-ekologicznych 
w Polsce i na świecie .

8 .  Stworzenie spójnego i atrakcyjnego języka 
komunikacji dla ekologii integralnej (iden-
tyfikacja wizualna, podążanie za współ-
czesnymi trendami w spotach i tworzenie 
chwytliwych komunikatów) .

9 .  Zapewnienie stałej obecności w mediach 
społecznościowych i tradycyjnych .

Projekt celowo nie koncentruje się na pu-
blicznych politykach i prawach, ale głównie 
na działaniach oddolnych, aby uruchomić 
ogromny potencjał Caritas w lokalnych spo-
łecznościach . Kolejnym etapem projektu bę-
dzie podjęcie działań rzeczniczych w Koście-
le, a także wśród różnych grup decydentów 
politycznych, społecznych i gospodarczych 
oraz opiniotwórców .

Doświadczenie po 
300 projektach 
W całej Polsce powstało wiele bardzo róż-
nych inicjatyw lokalnych, które dziś mogą 
stać się inspiracją dla miast, szkół i parafii 
w całej Polsce . Wśród projektów warto 
wymienić takie jak: podtrzymywanie małej 
retencji wody (np . poprzez zbieranie desz-
czówki), założenie pasieki pszczelej na dachu 
szkoły, rozbetonowanie podwórka szkolnego 
na rzecz stworzenia oazy zieleni, warsztaty 
przetwarzania żywności, lekcje szkolne do-
tyczące ekologii, segregacji śmieci, projekty 
badające jakość powietrza . Ponadto przepro-
wadzono kilkadziesiąt warsztatów Laudato 
Si w całej Polsce . Doświadczenie to pozwala 
zebrać kilka wniosków:

1 .  Istnieje znaczny potencjał w osobach, 
które mają wolę działania społecznego 
związanego z ekologią integralną .

2 .  Ważnym procesem jest kształtowanie 
myślenia projektowego – odejście od two-
rzenia projektów niejako narzuconych do 
tworzenia angażujących i wielowarstwo-
wych projektów dla społeczności .

3 .  Działania oddolne są częścią procesu . 
Istnieje potrzeba dostosowania wyma-
gań i oceny dokonań z perspektywy 
rewolucyjnej do ewolucyjnej . Najpierw 
trzeba zająć się brakiem zainteresowania 
i zrozumieniem kluczowego przesłania 
encykliki „Laudato si'” . Jakość projektów 
lokalnych nie zawsze jest najwyższą war-
tością do osiągnięcia . O wiele ważniejszy 
jest długofalowy efekt przełamywania 
postawy braku potrzeby podejmowania 
konkretnych działań związanych z otocze-
niem . W początkowej fazie pracy w ramach 
programu Laudato Si należało uwzględnić 
większy margines błędu i cierpliwie wspie-
rać procesy oddolne . 

4 .  Mówiąc o encyklice papieża Franciszka 
należało kłaść nacisk na promowanie 
jej kluczowego przesłania, konkretnych 
wniosków oraz podkreślać zalecane dobre 
praktyki . Wyjątkową wartością encykliki 
jest jej uniwersalny charakter i przystępny 
język, który ułatwia jej rozumienie i zachę-
ca do czytania .

Encyklika jako 
fundament 
Projekt Caritas powstał jako odpowiedź na 
przesłanie zawarte w encyklice „Laudato si’” . 
Caritas jako organizacja, której misją jest 
pomoc człowiekowi w potrzebie, nie mogła 
pozostać obojętną na papieskie akcento-
wanie związku, jaki istnieje między ekologią 
a losem najuboższych (wołanie Ziemi i krzyk 
ubogich) . Zatem realizując papieskie wezwa-
nie zawarte w encyklice, projekt:

1 .  Budzi świadomość, że wszyscy jesteśmy 
braćmi i siostrami w tym samym domu .

2 .  Zachęca do prostszego i skromniejszego 
życia, które odchodzi od tego, co powierz-
chowne do głębokiego zrozumienia rzeczy-
wistych potrzeb (nie tylko tych sztucznie 
kreowanych przez rynek) .

3 .  Przekonuje, że ekologia to nie ideologia, 
ale postawa zakorzeniona w katolickiej 
nauce społecznej oraz polskiej kulturze 
i tradycji, którą przekazują nam starsze 
pokolenia .

4 .  Promuje uważność, która każe każdemu 
z nas pytać siebie o konsekwencje, jakie 
niosą ze sobą wszelkie działania; zachęca 
do myślenia o długofalowych skutkach 
własnych decyzji i dostrzegania, w jaki 
sposób wpływają one na środowisko 
i kształtują życie innych ludzi .

5 .  Inspiruje do wcielania w życie ekologii 
integralnej poprzez nowe podejście do 
ekonomii, przedsiębiorczości i modelu 
konsumpcji:

•  zaprasza społeczności lokalne do wybie-
rania lokalnych produktów, wspierania 
lokalnej przedsiębiorczości, ograniczania 
zbędnego transportu i opakowań .

•  podkreśla wyjątkową wartość ekonomii 
dobra wspólnego – promuje tworzenie 
miejsc, w których społeczności lokalne 
dzielą się żywnością, wymieniają pro-
duktami, ograniczając w ten sposób ich 
marnowanie i kupowanie nowych .

•  zwraca uwagę na konieczność zmniej-
szania ilości odpadów oraz mądre 
postępowanie z nimi poprzez recykling 
i segregowanie zgodne z wytycznymi .

6 .  Czerpiąc z encykliki papieża Franciszka, 
zwraca uwagę na to, że doświadczanie 
spotkania z Bogiem, drugim człowiekiem 
i naturą rodzi się we wspólnocie .

  Projekt „Ekologia integralna encykliki 
Laudato si’ w działaniu wspólnot Ca-
ritas i społeczności lokalnych” (skrót 
Caritas Laudato si) realizowany jest 
w latach 2019-2021 

  Lokalizacja: 12 diecezji i archidiecezji: 
zielonogórsko-gorzowska, przemyska, 
rzeszowska, sosnowiecka, katowicka, 
częstochowska, warmińska, poznań-
ska, kielecka, bydgoska, białostocka; 
w roku 2021 projekt rozszerza propo-
zycję działań na pozostałe diecezje

   Beneficjenci: Parafialne Zespoły 
Caritas, Szkolne Zespoły Caritas, 
Centra Wolontariatu Caritas oraz 
społeczności skupione wokół nich; 
do końca ubiegłego roku to ok . 3000 
zaangażowanych osób, w tym ok . 300 
animatorów lokalnych

  Wartość projektu  
7,5 mln zł (1,7 mln euro)

  Źródło finansowania: projekt „Eko-
logia integralna encykliki Laudato si’ 
w działaniu wspólnot Caritas i społecz-
ności lokalnych”, realizowany przez 
Caritas Polska, został dofinansowany 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej laudatosi .caritas .pl

CaritasLaudatosiwww.laudatosi.caritas.pl si.laudato Cartitas Laudato si
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Dobro się mnoży; nie 
tylko wraca, ale się 
rozszerza w różnych 
kierunkach. Przynosi 
wiele wartości nie tylko 
obdarowywanym, 
ale i tym, którzy są 
darczyńcami. A ja tak 
naprawdę tylko trochę 
to wszystko rozkręcam 
i mam z tego więcej 
radości niż pracy, którą 
wkładam. Czasem się 
śmieję, że powinnam 
jakieś odsetki płacić od 
tej dobrej energii, którą 
z tego mam.
Urszula Antosz-Rekucka, 
założycielka i opiekunka SKC 
w Mszanie Dolnej

Wolontariat Caritas to ogromny 
ruch skupiający ludzi chcących 
odpowiedzieć na doświadczenie 
Bożej miłości i podarować innym 
swój czas, uwagę i zaangażowanie. 
To okazja nie tylko do dzielenia się 
miłością, ale także do duchowej 
formacji i rozwijania umiejętności 
realizowania projektów 
społecznych. To wreszcie ogromna 
wartość, którą Caritas rozwija 
i wspiera.

Aktywność wolontariacka jest dla 
wolontariusza możliwością pogłę-
bienia wiary, źródłem satysfakcji, 
buduje poczucie własnej wartości 
oraz poszerza wiedzę i doświad-
czenie przydatne w dalszym 
życiu społecznym i zawodowym . 
Z drugiej strony jest to ogromne 
bogactwo, dzięki któremu Caritas 
może realizować najróżniejsze misje 

i programy społeczne, docierając do 
poszczególnych osób potrzebują-
cych wsparcia . 

W wolontariat angażują się rzesze 
ludzi dobrej woli, dlatego też Caritas 
Polska stara się skupiać i nadawać 
kierunek ich działaniom, współpra-
cując z 44 diecezjalnymi i archidiece-
zjalnymi ośrodkami Caritas w Polsce . 

SZKOLNE KOŁA 
CARITAS

CENTRA WOLONTARIATU 
CARITAS 

PARAFIALNE 
ZESPOŁY CARITAS

jest ich w kraju ponad 
2,6 tys . (tylko w ostatnich 
dwóch latach powołano 
ich blisko 400) . Tworzą je 
głównie uczniowie oraz 
nauczyciele (w roli opie-
kunów), 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 oso-
bom samotnym, czasem 
odrabiają lekcje i bawią 
się z dziećmi z ubogich 
rodzin . 

jest ich w diecezjalnych 
i archidiecezjalnych 
Caritas 38, koordynują 
one pracę zespołów 
SKC, PZC oraz licznych 
wolontariuszy akcyj-
nych i indywidualnych . 
CWC szkolą i integrują 
wolontariuszy, pełnią 
rolę pośredników 
wolontariatu, pomagają 
poszczególnym placów-
kom Caritas znaleźć 
osoby, które mogłyby 
poświęcić swój czas na 
pomaganie innym .

gromadzą osoby 
dorosłe we wspól-
nym celu niesienia 
dobra . W świecie, 
w którym rozpadają 
się więzi społeczne, 
PZC dają parafianom 
możliwość ponownej 
integracji z sąsiada-
mi na rzecz wsparcia 
drugiego człowieka 
oraz poczucie 
bycia potrzebnym . 
To ludzie, którzy 
wspierają projekty 
Caritas diecezjal-
nych, zbierają środki, 
poświęcają swój czas 
potrzebującym .

Można wyróżnić trzy podstawowe struktury 
funkcjonujące w ramach diecezjalnych 
ośrodków Caritas, w których działają 
wolontariusze:

WOLONTARIAT



W ramach przeprowadzonych zmian w ubiegłym roku 
zaktualizowano regulamin Szkolnych Kół Caritas, uwzględniając 
zapisy zmieniającego się prawa i wytyczne związane z RODO . 
Rozpoczęto też pracę nad standardami wolontariatu . Pomimo 
obostrzeń epidemicznych, które wykluczyły z działań 
dużą grupę najmłodszych wolontariuszy, seniorzy zawsze 
mogli liczyć na pomoc w załatwieniu codziennych spraw 
wymagających wyjścia z domu . Dzięki ich wsparciu wiele akcji 
pomocowych – np . #PomocDlaSeniora, karta „Na codzienne 
zakupy” – zostało zrealizowanych z zachowaniem obostrzeń, 
dzięki czemu wzrosło poczucie bezpieczeństwa i wzajemnego 
zaufania . Wielu młodych wolontariuszy przyciągnęły projekty 
realizowane od 2020 r . w ramach Caritas Laudato Si, będące 
odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka do troski 
o środowisko oraz potrzebę budzenia ekologicznej wrażliwości . 
Projekty te mają ogromny potencjał, a większość z nich 
również mechanizmy pozwalające na kontynuację, dlatego 
też cały czas angażują wolontariuszy działających w lokalnych 
społecznościach .
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Powstanie Rady 
Wolontariatu
„Musimy pamiętać, że współpracę z wolon-
tariuszem należy traktować jako inwestycję, 
w której dla osiągnięcia wspólnego celu obie 
strony angażują swoje najcenniejsze zasoby, 
takie jak własne życie, wiedzę, czas oraz 
fundusze” – zauważa o . Cordian Szwarc OFM, 
zastępca dyrektora Caritas Polska, dodając, 
że obie strony z tej inwestycji wychodzą bo-
gatsze, odczuwają satysfakcję z pomocy na 
rzecz osób potrzebujących, zdobywają nowe 
doświadczenie czy umiejętności, wnoszą 

swój unikalny wkład w budowanie bardziej 
odpowiedzialnego społeczeństwa . Caritas, 
zauważając ogromną wartość wolontariatu, 
podejmuje szereg działań wspierających 
wolontariuszy . W lipcu 2020 dyrektor Caritas 
Polska powołał Radę Wolontariatu Caritas 
Polska . Przy jej udziale przeprowadzono 
szeroką analizę SWOT zapraszając do 
współpracy diecezjalnych koordynatorów 
Caritas oraz pracowników Caritas Polska . 
Rada liczy 9 osób, w jej skład wchodzą 
zastępcy dyrektorów Caritas diecezjalnych, 
koordynatorzy wolontariatu, przedstawiciel 
Caritas Europa oraz zastępca dyrektora 
Caritas Polska oraz specjalista ds . wolonta-
riatu o . Cordian Szwarc OFM . Analiza SWOT 

pozwoliła zdefiniować mocne i słabe strony 
aktualnego stanu wolontariatu w Polsce oraz 
zagrożenia i szanse rozwojowe . Na tej podsta-
wie opracowano 3-letnią Strategię Rozwoju 
Wolontariatu Caritas, która sprzyjać ma 
wzmocnieniu marki, formacji wolontariuszy, 
unowocześnieniu i profesjonalizacji w podej-
ściu do wyzwań społecznych . 

Powstanie Centrum 
Wolontariatu 

W obliczu nowych wyzwań i projektów reali-
zowanych przez Caritas Polska poza grani-
cami kraju rośnie rola wolontariatu jako siły 
wspierającej, zarówno w fazie przygotowaw-
czej w Polsce, jak i podczas działań na miej-
scu . W związku z tym Caritas Polska podjęła 
decyzję o utworzeniu Centrum Wolontariatu 
przy Caritas Polska . Centrum będzie wypra-
cowywać nowe rozwiązania i standardy pra-
cy, które mogą zostać implementowane 
do Caritas diecezjalnych . Będzie oferować 
wsparcie w zakresie organizowania wolon-
tariatu, prowadzenia szkoleń, poradnictwa 
prawnego, a także tworzenia i wdrażania 
strategii rozwoju wolontariatu w środowi-
skach lokalnych . Centrum ponadto będzie 

miejscem spotkań wolontariuszy, wspólnej 
pracy twórczej, miejscem realizowania oraz 
planowania wydarzeń i spotkań . Będzie to 
wizytówka instytucji oraz urzeczywistnienie 
troski i wsparcia, jakie Caritas chce przekazać 
wolontariuszom, którzy fizycznie wprowa-
dzają w czyn misję organizacji .

Zaangażowani wolontariusze będą wspierać 
nie tylko działania związane z przygotowa-
niem i przeprowadzeniem ogólnopolskich 
i lokalnych akcji charytatywnych . Ich zaanga-
żowanie będzie procentować także w przy-
padku projektów zagranicznych, takich 
jak Rodzina Rodzinie, Szkoła Szkole i wielu 
innych . W bieżącym roku 2021 wolontariusze 
Caritas będą angażowali się w pomoc dla 
uchodźców i osób ubiegających się o status 
uchodźcy na greckiej wyspie Lesbos . W tym 
celu w pierwszym półroczu 2021 prowadzony 
był intensywny program przygotowawczy 
obejmujący szkolenia oraz formacje wolon-

tariuszy . W projektach zagranicznych biorą 
udział młodzi wolontariusze, natomiast wiele 
projektów lokalnych opiera się na pomocy 
osób dojrzałych, wśród których są również 
młodsi seniorzy . Z myślą m .in . o nich w Cen-
trum Wolontariatu wypracowany i wdrożony 
zostanie model aktywizacji i profesjonalizacji 
wolontariuszy skupionych w Parafialnych 
Zespołach Caritas . W ramach programu 
„Na codzienne zakupy” prawie 200 liderów 
wolontariuszy seniorów z PZC weźmie udział 
w cyklu szkoleń on-line . „Parafialne zespoły 
są często najbliżej osób potrzebujących 
i mają realne możliwości pomocy . Jeśli 
mówię o profesjonalizacji, to mam na myśli 
regularne spotkania zespołu oraz stałą for-
mację jego członków, pokazywanie lokalnej 
społeczności prowadzonych działań . Zespół 
nie powinien się zbierać tylko w sytuacjach 
kryzysowych lub w związku z prowadzonymi 
akcjami” – wyjaśnił o . Cordian Szwarc, spe-
cjalista ds . wolontariatu w Caritas Polska .

Siła wolontariuszy w liczbach

Szacowana łączna  
liczba wolontariuszy

liczba wolontariuszy  
w Szkolnych Kołach Caritasok. 55 560 osób

liczba wolontariuszy w Parafial-
nych Zespołach Caritasok. 30 055 osób

liczba wolontariuszy  
w Centrach Wolontariatu Caritas 
i wolontariuszy indywidualnych

ok. 2798 osób

liczba wolontariuszy  
w Akademickich Kołach Caritasok. 122 osoby

liczba wolontariuszy  
w PRZEDSZKOLNYCH Kołach Caritasok. 962 osoby

ok. 89 497 osób

W roku 2020 Caritas Polska przeprowadziła badanie liczby wolontariuszy Caritas w Polsce,  
w wyniku którego oszacowano liczbę wolontariuszy Caritas w Polsce:

KAMPANIĘ 
KOMUNIKACYJNĄ 
ZWIĘKSZAJĄCĄ 
WIDOCZNOŚĆ 
I PODKREŚLAJĄCA 
ROLĘ WOLONTARIATU

DZIAŁANIA  
FORMACYJNE

•  co miesiąc Caritas prowadzi 
spotkania formacyjne  
on-line dla diecezjalnych  
koordynatorów wolontariatu, 
opiekunów SKC  
i przewodniczących PZC,  
bierze w nich udział  
ponad 100 osób;

•  co miesiąc przygotowuje  
i wysyła do diecezji katechezy 
– scenariusze do pracy  
z młodzieżą on-line .

BUDOWANIE RELACJI 
OGÓLNOPOLSKICH 
I LOKALNYCH

•  zorganizowano koncert  
z okazji Światowego Dnia 
Wolontariusza, który oglądało 
ponad 200 wolontariuszy;

•  prowadzona jest grupa  
na Facebooku Wolontariat 
Caritas w Polsce;

•  tworzona jest sieć pracujących 
wolontaryjnie koordynatorów 
hospicyjnych .

DZIAŁANIA  
ROZWOJOWE

•  przeprowadzono szkolenia 
on-line dla diecezjalnych koor-
dynatorów wolontariatu oraz 
opiekunów Szkolnych Kół Cari-
tas, rozwijały one umiejętności 
liderskie, umiejętność pracy 
z wolontariuszami oraz wyko-
rzystania nowych technologii 
w działaniach;

•  zorganizowano Galę Wolon-
tariatu, w której wzięło udział 
ponad 200 wolontariuszy 
z różnych diecezji;

•  co miesiąc wysyłany jest 
newsletter dotyczący wolon-
tariatu do dyrektorów Caritas 
diecezjalnych i koordynatorów 
wolontariatu;

•  wypracowano na podstawie 
doświadczeń diecezji aktu-
alny pod względem zapisów 
prawnych wzór regulaminu 
Szkolnych Kół Caritas .

•  budowana jest podstrona  
www poświęcona  
wolontariatowi Caritas;

•  powstaje spójna  
identyfikacja wizualna

•  świadectwa wolontariuszy są 
wykorzystywane w materia-
łach tworzonych na potrzeby 
promocji programów Caritas 
w telewizji .

Strategia  
Rozwoju  
Wolontariatu

Wolontariat Caritas musi być oparty o partycypację społeczną, oddolne prowadzenie działań 
charytatywnych i tworzenie projektów społecznych, których współtwórcami i realizatorami są 
wolontariusze . Rozwój wolontariatu postrzegany musi być, nie jako koszt czy obciążenie, ale 
jako konieczna inwestycja w kapitał ludzki, który będzie służyć zarówno bieżącym działaniom, 
jak i procentować w przyszłości, np . poprzez związanie konkretnych osób z instytucją .  
W ramach przyjętej Strategii Rozwoju Wolontariatu Caritas w 2020 r . w życie wprowadzono:
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KIERUNKI pomocY 

ZAGRANICZNEJ
Caritas Polska od lat niesie pomoc 
za granicą. Do najważniejszych 
działań realizowanych 
w 2020 r. zalicza łagodzenie 
trzech największych kryzysów 
humanitarnych – w Syrii, 
Jemenie i Wenezueli. Oprócz 
dużych programów pomocowych 
Caritas Polska realizowała także 
działania na mniejszą skalę 
w różnych rejonach świata. 
Ponadto angażowała się również 
w działania interwencyjne, czego 

przykładem jest natychmiastowa 
pomoc dla mieszkańców Bejrutu 
po sierpniowym wybuchu 
chemikaliów. W marcu 2020 r. 
Caritas Polska stanęła przed 
ogromnym wyzwaniem 
– w obliczu zagrożenia ze strony 
COVID-19 wiele projektów 
zagranicznych rozszerzyła także 
o dodatkowe działania mające na 
celu przeciwdziałanie skutkom 
pandemii.

47

>>  działania Caritas za granicą   >>

2020

>>

46 Działania  Caritas Polska

Syria

Program Rodzina Rodzinie rozpoczął się 
w 2016 roku . Na przestrzeni lat dotarł 
do ponad 10 tys . potrzebujących rodzin, 
którym polscy darczyńcy przekazali już 
ponad 57 mln zł . Zakłada comiesięczną 
pomoc gotówkową dla rodzin . Wpisuje się 
w światowe trendy pomocy humanitarnej, 
zgodnie z którymi pomoc jest udzielana po-
trzebującym poprzez tzw . multipurpose cash 
grants – wsparcie gotówkowe na wybrany 
przez beneficjenta cel . Motywowane jest to 
różnorodnością potrzeb rodzin . Otrzymane 
wsparcie beneficjenci mogą przeznaczyć 
na zakup żywności, środków higienicznych, 
odzieży, opłacenie wizyty u lekarza, leków, 
pomocy edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, 
spłatę rachunków, zakup oleju opałowego 
w zimie . Jest to największy program pomocy 
humanitarnej w historii Polski, w całości 
sfinansowany dzięki środkom pochodzącym 
od darczyńców – polskich rodzin, parafii, ma-
łych firm, wspólnot . Początkowo skierowany 
był wyłącznie do rodzin z Aleppo w Syrii oraz 
częściowo do syryjskich i libańskich rodzin 
w Libanie . Dziś wspiera także 100 rodzin ze 
Strefy Gazy, a od roku 2021 także rodziny 
z irackiego Kurdystanu oraz ponownie ro-
dziny mieszkające w Libanie, poszkodowane 
w wyniku wybuchu chemikaliów w porcie 
w Bejrucie . 

Większość korzystających ze wsparcia to 
rdzenni chrześcijanie różnych denominacji 
z Bliskiego Wschodu, wspierane są jednak 
także rodziny muzułmańskie . Trwałość i cią-
głość programu zapewniają stali darczyńcy, 
decydujący się wspierać rodziny przez okres 
co najmniej 6 miesięcy (od 2021 roku mogą 
wybrać okres deklarowanego wsparcia) . 
Program jest wspierany także dzięki jednora-
zowym inicjatywom i zbiórkom w parafiach 
i wspólnotach . 

Jemen

Organizacja Narodów Zjednoczonych określa 
sytuację w tym kraju jako największy kryzys 
humanitarny naszych czasów – aż 80% społe-
czeństwa potrzebuje pomocy humanitarnej . 
Po pięciu latach wojny domowej tylko co 
drugi ośrodek zdrowia przyjmuje pacjentów . 
Wybuch światowej pandemii i brak środków 
ochrony indywidualnej dla personelu me-
dycznego wpłynął na zamknięcie kolejnych 
szpitali . Od połowy 2019 roku Caritas Polska 
razem z Polską Akcją Humanitarną wspierają 
sektor zdrowia w Jemenie . Caritas Polska 
przekazała ponad milion złotych na działania 
związane z opieką zdrowotną w prowincji 
Al-Bureiqa nieopodal Adenu . Przychodnia 
wiejska w Imran otrzymała lekarstwa, sprzęt 
medyczny i materiały do laboratorium, a jej 
pracownicy dostają regularne wypłaty . Dzięki 
przeszkoleniu personelu medycznego w pię-
ciu kolejnych ośrodkach oraz zapewnieniu 
im odpowiedniego sprzętu umożliwiającego 
bezpieczne wykonywanie zawodu w czasie 
pandemii, funkcjonowanie objętych wspar-
ciem placówek jest niezagrożone, a okoliczni 
mieszkańcy w dalszym ciągu mogą konsul-
tować się z lekarzem pierwszego kontaktu . 
Ważnym elementem działań jest poprawienie 
infrastruktury sanitarnej i dostępu do czystej 
wody, a także dystrybucja paczek ze środka-
mi higieny . Liczbę mieszkańców w okolicach 
wspieranych przychodni szacuje się na 40 
tysięcy . Łączna kwota wsparcia w 2020 r . 
wyniosła blisko 0,8 mln zł . Z pomocy skorzy-
stało ok . 168 tys . osób . W wyniku pięciu lat 
wojny domowej sytuacja, w której znaleźli 
się Jemeńczycy, jest tragiczna . Działania 
wojenne, brak wody pitnej, pożywienia, 
prądu, utrudniony dostęp do jakichkolwiek 
świadczeń medycznych powoduje olbrzymią 
śmiertelność wśród mieszkańców tego kraju . 
Dodatkowo sytuację utrudnia pandemia . 
Caritas Polska razem z Polską Akcją Huma-
nitarną prowadzą projekt wsparcia sześciu 
wiejskich przychodni w prowincji Al-Breiqah 
nieopodal Adenu . Projekt trwał od lipca 
do grudnia 2020 roku i jest kontynuowany 
w oparciu o środki zgromadzone w wyniku 
Apelu Humanitarnego Caritas Internationalis 
od wielu Caritas z całego świata . W roku 2021 
budżet wynosi około 750 000 euro . Projekt 
jest prowadzony we współpracy z Catholic 
Organization for Relief and Development Aid 
– Cordaid (Caritas niderlandzka) oraz PAH .

Wenezuela

W Wenezueli ma miejsce jeden z najpoważ-
niejszych kryzysów gospodarczych i poli-
tycznych w historii Ameryki Południowej . 
Galopująca inflacja sprawia, że boliwar, 
narodowa waluta Wenezueli, jest prawie 
bezwartościowy, a miesięczny dochód prze-
ciętnej wenezuelskiej rodziny nie pozwala 
na jej wyżywienie nawet przez jeden dzień . 
Z powodu panującego bezrobocia, braku 
żywności, podstawowych usług i lekarstw, 
z kraju musiało uciekać już ponad 4,8 mln 
osób, z czego 1,8 mln wyjechało do pobliskiej 
Kolumbii . Jest to drugi, po Syrii, największy 
kryzys uchodźczy na świecie i jednocześnie 
jeden z najbardziej niedofinansowanych 
regionów świata dotkniętych kryzysem 
humanitarnym w ostatnich latach .  

W odpowiedzi na potrzeby Wenezuelczyków 
i społeczności, które ich przyjmują, Caritas 
Polska rozpoczęła program pomocy mający 
na celu zapewnienie żywności najuboższym 
wenezuelskim i kolumbijskim rodzinom 
w Cucuta i Villa del Rosario w Kolumbii, 
tuż przy granicy z Wenezuelą . Projekt 
rozpoczął się w czerwcu 2020 roku w ra-
mach partnerstwa Caritas Polska, Caritas 
Kolumbia i Jerónimo Martins Colombia . 
Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami 
paczki z żywnością trafiają do rodzin i grup 
szczególnie wrażliwych – kobiet, dzieci, osób 
niepełnosprawnych i starszych . Istotnym 
elementem działań jest także wsparcie 
Wenezuelczyków i społeczności lokalnych 
podczas pandemii – szkolenia na temat higie-
ny, przekazywanie środków ochronnych oraz 
informacji o zasadach bezpieczeństwa . Suma 
pomocy Caritas Polska to blisko 0,5 mln zł, 
a wartość programu – 1 mln zł . Pomoc jest 
kontynuowana w 2021 r . 

Ponadto Caritas Polska wspiera bezpośred-
nio mieszkańców Wenezueli na terenach 
przygranicznych oraz w regionach Tachira, 
Bolivar, Miranda (w miejscowościach Upata, 
Caracas, Guarenas) . Pomoc dla najuboższych 
mieszkańców Wenezueli polega na dystrybu-
cji paczek z żywnością i lekarstwami, organi-
zacji posiłków dla najbardziej potrzebujących 
i przekazaniu przyborów szkolnych dla dzieci . 
Wartość tej pomocy to ok . 100 tys . zł .

Największe programy pomocowe
ŚW
IA
T

>>   działania Caritas za granicą

Caritas Polska, Adam Rostkowski,  
Caritas Chorwacja, Caritas Armenia,  
Caritas Jerozolima, ks. Piotr Kaliciński

Zdjęcia
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Liban
W ramach prowadzonej przez Caritas Polska 
zbiórki charytatywnej Polacy przekazali już 
na potrzeby poszkodowanych w wybuchu 
mieszkańców Bejrutu ponad 9 mln zł . Dzięki 
tak dużemu odzewowi na apele o pomoc dla 
Libańczyków Caritas Polska współfinansuje 
projekt Odbudować Bejrut (Build Beirut 
Back), będący wynikiem współpracy kilku 
europejskich organizacji dobroczynnych 
i Caritas Liban . Projekt pomoże zmniejszyć 
konsekwencje tragedii, a skala potrzeb jest 
gigantyczna . Nasza odpowiedź koncentruje 
się na trzech działaniach . Po pierwsze wspar-
cie finansowe prac remontowych, dzięki cze-
mu zostaną przeprowadzone podstawowe 
naprawy . Drugim komponentem jest doraźna 
pomoc gotówkowa dla tych rodzin, które 
straciły swój dobytek lub źródło dochodu 
i znalazły się w dramatycznej sytuacji . Ostat-
nia część wsparcia to pomoc psychologiczna 
dla osób mierzących się z traumą . W odpo-
wiedzi na dramat Bejrutu podjęliśmy decyzję 
o rozszerzeniu największego programu 
pomocy zagranicznej Rodzina Rodzinie i ob-
jęcie nim od 2021 roku 100 libańskich rodzin . 
W Libanie udzielamy pomocy w konsorcjum 
z innymi Caritas: Catholic Organization 
for Relief and Development Aid (Cordaid), 
Caritas Czech Republic, Caritas Germany, 
Caritas Liban, Caritas Luxemburg, Caritas 
Szwajcaria .

Jordania
Caritas Polska w 2020 r . skierowała pomoc 
także do uchodźców syryjskich w Jordanii . 
Jest to pomoc finansowa w wysokości 
ponad 0,5 mln zł, przeznaczona na pokrycie 
kosztów najmu mieszkania . Od lipca do 
grudnia 2020 roku wsparciem było objętych 
96 gospodarstw domowych znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym 
rodziny wielodzietne, samotni rodzice i osoby 
mierzące się z problemami zdrowotnymi . 
Większość syryjskich uchodźców w Jordanii 
żyje w biedzie i ma długi, przez co obawia się 
eksmisji . W związku z surowymi ogranicze-
niami swobód obywatelskich wprowadzony-
mi przez władze Jordanii w marcu z powodu 
pandemii pomoc stała się jeszcze bardziej 
potrzebna . Zakaz działalności gospodarczej 
spowodował, że wiele osób straciło pracę 
i często jedyne źródło dochodu . Pomoc 
pozwoli im przetrwać trudne miesiące 
kryzysu gospodarczego wywołanego kilku-
miesięcznym zamknięciem kraju . Projekt był 
realizowany w czterech prowincjach Jordanii 
i współfinansowany ze środków programu 
współpracy rozwojowej „Polska pomoc” 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych .

Grecja 
Do obozów zlokalizowanych na wyspach od 
2015 r . napływają uciekinierzy z Syrii, Afgani-
stanu, Iraku i krajów Afryki Subsaharyjskiej 
pogrążonych w kryzysie humanitarnym . Wa-
runki w obozach, są dramatyczne . Zaostrzyła 
się też sytuacja wewnętrzna w Grecji związa-
na z przyjęciem ogromnej rzeszy uchodźców 
w 2019 i 2020 r . We wrześniu 2020 r . czarę 
goryczy przelał pożar w obozie Moria . Ty-
siące ludzi zostało z niczym, rozproszyli się 
oni po wyspie koczując przy drogach i na 
stacjach benzynowych . Warunki w szybko 
przygotowanym nowym obozie są bardzo złe . 
Namioty stoją w wodzie, przewraca je często 
wiatr, a ludzie pozbawieni są ciepłych ubrań, 
pomocy medycznej, leków . W związku z tym 
– na wniosek Rady KEP ds . Migracji, Turystyki 
i Pielgrzymek – w niektórych diecezjach 
w Polsce w 2020 r . zorganizowano zbiórkę 
do puszek, która przyniosła ok . 1 100 319 zł . 
W 2021 r . w oparciu o zgromadzone środki Ca-
ritas Polska prowadzi następujące projekty:

•  projekt pomocy migrantom na 
wyspach Lesvos i Samos realizowany 
w partnerstwie z Parafią Rzymsko-
katolicką pw . Wniebowzięcia NMP na 
Samos;

•  projekt pomocy migrantom na 
Lesvos realizowany w partnerstwie ze 
Wspólnotą Sant Egidio z udziałem 10 
wolontariuszy Caritas Polska;

•  projekt z organizacją Movement On 
The Ground w zakresie zwiększenia 
bezpieczeństwa w obozach dla mi-
grantów na Lesvos .

W 2021 zaplanowano udział finansowy 
w Emergency Appeal Caritas Hellas .

Chorwacja
Ponad 3 mln zł zebrała Caritas Polska na 
rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi 
w Chorwacji, które miało miejsce w grudniu 
2020 r . Dzięki tym środkom zostały zakupione 
m .in . kontenery noclegowe dla osób, które 
straciły dach nad głową . Na imponującą kwo-
tę złożyły się środki uruchomione przez Cari-
tas Polska zaraz po tragedii, wpłaty na konto 
organizacji oraz wpływy z charytatywnych 
SMS-ów i ze zbiórki przeprowadzonej przed 
kościołami w całej Polsce po apelu abp . 
Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, który ogłosił 
niedzielę 24 stycznia „Dniem solidarności 
z Chorwacją” .

Do najpilniejszych potrzeb, oprócz dostar-
czenia poszkodowanym wsparcia rzeczowe-
go, w tym żywności i wody, ubrań i butów, 
podstawowych artykułów gospodarstwa 
domowego, a także grzejników, mebli i mate-
riałów budowlanych, należało zapewnienie 
im dachu nad głową . Caritas Chorwacja 
dostarcza kontenery mieszkalne potrzebują-
cym rodzinom w rejonie obejmującym miasta 
Petrinja, Sisak i Glina . 

Armenia
Ponad 6,7 tys . rodzin poszkodowanych po 
wybuchu konfliktu między Armenią a Azer-
bejdżanem o Górski Karabach skorzystało 
od jesieni ubiegłego roku z pomocy Caritas 
Armenia . W pomocy tej udział miała także 
Caritas Polska, która przeznaczyła na ten cel 
10 tys . euro i uruchomiła zbiórkę pieniężną . 
Z końcem stycznia 2021 r . suma wsparcia 
udzielonego przez Caritas Polska wyniosła 
186 tys . zł .

Z rejonu objętego walkami uciekły ze swoich 
domów dziesiątki tysięcy ludzi . Ludzie, któ-
rzy zostawili cały swój dobytek, potrzebują 
wszechstronnej pomocy – żywności, ciepłej 
odzieży, koców, przedmiotów codziennego 
użytku, a także leków, opieki medycznej 
i wsparcia psychologicznego . Uchodźcy, 
którzy znaleźli schronienie na terytorium 
Armenii, mogą liczyć na pomoc w trzech 
ośrodkach Caritas Armenia – Goris, Erywań 
i Artaszat . Otrzymują mieszkania, żywność 
i opiekę medyczną . Konieczna jest jednak 
pomoc finansowa, by te ośrodki utrzymać . 

Białoruś
W 2020 r . Caritas Polska zrealizowała projekt 
wzmacniający zdolności organizacyjne 
21 świetlic dla dzieci niepełnosprawnych 
i pozbawionych pieczy rodzicielskiej (utwo-
rzonych w latach 2017-19 w miejscowościach: 
Witebsk, Głębokie, Brasław, Miory, Lepel, 
Raków, Mińsk, Mińsk-Kopiszcze, Mohylew, 
Roś, Smorgonie, Brzozówka, Grodno, Lida, 
Szczuczyn, Brzostowica Wielka, Oszmiana, 
Ostrowiec) . Projekt zakładał przygotowanie 
tych placówek na długotrwałe funkcjono-
wanie w sytuacji zagrożenia epidemicznego 
i zapewnienie im możliwości prowadzenia 
części zajęć zdalnie . W ramach projektu 
świetlice zostały wyposażone w podstawowe 
środki ochrony (maseczki, rękawiczki, środki 
dezynfekcyjne), co zapewniło pracownikom 
i podopiecznym bezpieczeństwo w czasie 
pandemii . 9 świetlic, które nie posiadały 
tablic multimedialnych, zostało w nie wy-
posażone, natomiast do wszystkich świetlic 
zakupiono kamery do streamingu on-line, 
laptopy oraz notebooki, które – dzięki 
możliwości użyczenia ich najuboższym 
wychowankom – pozwolą na zdalny kontakt 
dzieci ze świetlicami i regularne uczestnictwo 
w organizowanych przez wychowawców zaję-
ciach . W dłuższej perspektywie nowoczesne 
wyposażenie świetlic w sprzęt komputerowy 
pozwala na rozszerzenie oferty edukacyjnej 
placówek, daje szansę wychowawcom i pod-
opiecznym na zdobycie nowych umiejętności 
i czyni świetlice jeszcze bardziej atrakcyjnymi 
miejscami spędzania wolnego czasu dla dzie-
ci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wy-
kluczeniem . Projekt przyczynia się do ogra-
niczenia liczby dzieci dotkniętych cyfrowym 
wykluczeniem i znacznie poprawia ich szanse 
na pełną integrację społeczną w przyszłości . 
Wartość projektu to 1 318 111,76 zł . Projekt 
zrealizowany został ze środków programu 
współpracy rozwojowej „Polska pomoc” 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych .
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Bliski Wschód – Palestyna

Caritas Polska, dzięki dofinansowaniu z Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych, przez kilka 
lat realizowała w Betlejem kompleksowy 
projekt pomocy osobom niepełnosprawnym . 
W 2020 r . Palestyna stanęła jednak w obliczu 
nowego wyzwania – pandemii COVID-19 . 
Pierwsze zachorowania zostały odnotowane 
w Palestynie w marcu . Całkowicie wstrzy-
mano ruch pielgrzymkowy, co w sposób 
katastrofalny wpłynęło na gospodarkę 
prowincji Betlejem . Już przed pandemią 
palestyńska służba zdrowia zmagała się 
z brakiem wystarczającej liczby specjalistów . 
Pierwsze przypadki COVID-19 dodatkowo 
osłabiły wydolność służb medycznych – brak 
wystarczającej wiedzy w społeczeństwie na 
temat koronawirusa sprawił, że wielu lekarzy 
zachorowało lub zostało skierowanych na 
kwarantannę . W związku z tą sytuacją Caritas 
Jerozolima zwróciła się do Caritas Polska 
z prośbą o dofinansowanie projektu medycz-
nego . Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
Caritas Polska i Caritas Jerozolima oraz dofi-
nansowaniu z polskiego Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w ramach programu „Polska 
pomoc”, jedna z placówek w Betlejem, 
lecząca pacjentów zakażonych koronawiru-

sem, otrzymała 4 respiratory . Ośrodek stał 
się jedyną w liczącej 200 tys . mieszkańców 
prowincji Betlejem tak dobrze wyposażoną 
placówką . W ramach projektu „Zwalczanie 
skutków pandemii COVID-19 – zaopatrzenie 
szpitali i placówek opieki na Zachodnim 
Brzegu Autonomii Palestyńskiej w respira-
tory i sprzęt ochrony osobistej” przekazano 
placówkom opiekuńczym w prowincji 
Betlejem oraz klinice medycznej w Taybeh 
maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz pły-
ny do dezynfekcji . Ponadto w social mediach 
zrealizowano zgodną z wytycznymi WHO 
oraz zaleceniami lokalnych władz kampanię 
uświadamiającą, mającą na celu ochronę 
przed kolejnymi zakażeniami . Zrealizowany 
projekt jest więc kompleksową odpowiedzią 
na konieczność szerzenia świadomości na 
temat zagrożeń, zapewnienia środków ochro-
ny osobistej placówkom opiekuńczym oraz 
niesienia pomocy osobom zarażonym, które 
wymagają hospitalizacji .

Afryka

Na kontynencie afrykańskim w roku 2020 
Caritas Polska wsparła projekty, które 
realizowano w Egipcie, Etiopii, Kamerunie, 
Kenii, RPA, Rwandzie, Sudanie Południowym, 
Tanzanii, Togo, Zambii, Mozambiku . Ich 
łączny budżet wyniósł około 555 tys . zł . 
Pomoc polegała na sfinansowaniu dożywia-
nia najuboższych dzieci, zakupie sprzętu 
medycznego, lekarstw i środków ochrony 
osobistej, dofinansowaniu działalności 
placówek edukacyjnych, ułatwieniu dostępu 
do wody pitnej i poprawie warunków higie-
nicznych na terenie placówek edukacyjnych 
i medycznych . 

W Mozambiku, w ramach przeciwdziałania 
skutkom pandemii, organizacja przekazała 
środki na zakup 2000 zestawów higienicz-
nych, w których znalazły się mydło, pasta 
do zębów, szampon, wiadro o poj . 20 litrów, 
500 zestawów higienicznych typu Wash 
Innovation (zestaw wielokrotnego użytku 
– prysznic, kran, pojemnik na wodę) i 500 
zestawów higienicznych dla dziewcząt i ko-
biet . Projekt zakładał również podnoszenie 
poziomu świadomości odnośnie skutecznych 
zasadach higieny, mających na celu przeciw-
działanie zakażeniu COVID-19 .

W Republice Południowej Afryki Caritas 
Polska, dzięki współpracy z misjonarzem 
ks . Piotrem Kalicińskim oraz Dannhauser 
Catholic Mission w diecezji Dundee, sfinan-
sowała zakup żywności i środków higieny dla 
najbardziej potrzebujących mieszkańców 
ubogich zuluskich wiosek . Ponadto w diecezji 
Klerksdorp dofinansowano zakup żywności 
oraz środków higieny i maseczek dla najbar-
dziej potrzebujących mieszkańców .

Azja 
W roku 2020 na kontynencie azjatyckim 
Caritas Polska realizowała 23 projekty 
pomocowe o łącznej wartości ponad 345 
tys . zł . Wsparcia udzielono potrzebującym 
na terenie Rosji, Kazachstanu, Gruzji, Ban-
gladeszu, Indii, Nepalu, Pakistanu, Sri Lanki, 
irackiego Kurdystanu oraz Papui-Nowej 
Gwinei (formalnie należącej do Australii) . 
Pomoc polegała na dofinansowaniu dzia-
łalności placówek edukacyjnych i opieki 
dla osób niepełnosprawnych, wsparciu 
w otwieraniu małych biznesów, dożywianiu 
dzieci, ułatwieniu dostępu do wody pitnej 
i poprawie warunków higienicznych oraz 
finansowym wsparciu prowadzonych przez 
zgromadzenia zakonne domów pomocy 
i rodzin zastępczych . Obecność Caritas 
Polska jest szczególnie potrzebna w Nepalu, 
który jest jednym z najsłabiej rozwiniętych 
krajów tego regionu . Jednym z zadań po-
mocy organizowanej w tym kraju w 2020 r . 
było zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania 
pandemii COVID-19 . Partnerem świadczącym 
pomoc na miejscu jest Caritas Nepal . Pro-
gram obejmował pomoc wodno-sanitarną, 
bezpieczeństwo żywnościowe oraz pomoc 
medyczną mającą na celu przeciwdziałanie 
pandemii w wiejskich ośrodkach zdrowia, 
a także zapewnienie środków ochrony dla 
pracowników służby zdrowia oraz wolonta-
riuszy .

Ameryka Łacińska
W Ameryce Łacińskiej Caritas Polska wspie-
rała w 2020 r . wiele małych inicjatyw w takich 
krajach, jak Wenezuela, Argentyna, Boliwia, 
Meksyk i Ekwador . Wartość wsparcia to 
340 tys . zł . W ramach tych projektów zapew-
niano przede wszystkim pomoc w zaspokoje-
niu najbardziej podstawowych potrzeb grup 
szczególnie wrażliwych . Działania te były 
odpowiedzią na kryzysy i trudną sytuację 
materialną społeczności lokalnych . Polegały 
na pomocy w edukacji dzieci, poprawie 
warunków higienicznych, dostarczeniu 
lekarstw, paczek żywnościowych i innych 
produktów niezbędnych do przetrwania .

Europa
W 2020 r . Caritas Polska wspierała wiele 
mniejszych inicjatyw w krajach Europy 
Wschodniej i na Bałkanach . Wartość tego 
wsparcia to 622 tys . zł . W ramach projektów 
zapewniano przede wszystkim pomoc 
w zaspokojeniu najbardziej podstawowych 
potrzeb grup szczególnie wrażliwych 
– dzieci, osób niepełnosprawnych, seniorów 
i bezdomnych . Działania były odpowiedzią 
na trudną sytuację materialną społeczności 
lokalnych . Polegały na pomocy w edukacji 
dzieci, poprawie warunków higienicznych, 
adaptacji pomieszczeń, dostarczaniu 
lekarstw, paczek żywnościowych i innych 
produktów niezbędnych do przetrwania .

Programy realizowane na mniejszą skalę 
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ZA GRANICĄ

Zestawienie programów  
i akcji realizowanych 

Dożywianie dzieci  
w wiosce Dongora

  Afryka/Etiopia/Dongora

 22 .7 .2020 – 31 .12 .2020

  Caritas Polska wsparła akcję dożywiania 
dzieci prowadzoną w etiopskiej wiosce 
Dongora przez Zgromadzenie Sióstr 
Franciszkanek św . Anny (Franciscan 
Sisters of St . Anna FSSA) . Celem projek-
tu było otoczenie opieką najmłodszych 
mieszkańców Dongory i okolicznych 
wiosek, szczególnie sierot i dzieci z bar-
dzo ubogich rodzin, które dzięki pomocy 
żywnościowej udzielanej przez Caritas 
mogą się prawidłowo rozwijać . Projekt 
polegał na zatrudnieniu najuboższych 
mieszkańców wioski do pomocy w spo-
rządzaniu i dystrybucji posiłków oraz 
w codziennym wydawaniu obiadów dla 
280 dzieci w wieku 5-10 lat . 

  Sieroty i dzieci z najuboższych rodzin

  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek 
św . Anny

 9 392,25 zł (środki własne CP)

Zakup materiałów ochronnych 
i środków higienicznych

 Afryka/Kamerun/Moutourwa

 5 .5 .2020 – 31 .8 .2020

  Projekt współrealizowany ze Zgromadze-
niem Sióstr Miłosierdzia św . Wincentego 
à Paulo polegał na sfinansowaniu zakupu 
środków ochronnych dla prowadzonych 
przez Zgromadzenie szpitali (szpital św . 
Wincentego à Paulo w Dschang i szpital 

św . Teresy od Dzieciątka Jezus w Mo-
utourwa) oraz domu pomocy dla osób 
starszych w Nsimalen . W ramach otrzy-
manego od Caritas Polska dofinansowa-
nia siostry dokonały zakupu rękawiczek 
i masek, a także mydła, środków dezyn-
fekcyjnych i termometrów . 

  Pacjenci i personel ośrodków zdrowia, 
chorzy i niepełnosprawni

  Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia  
św . Wincentego à Paulo

 13 651,50 zł (środki własne CP)

Budowa kuchni dla ośrodka 
zdrowia Bożego Miłosierdzia 
w Kithatu

 Afryka/Kenia/Kithatu

 14 .9 .2020– 31 .03 .2021

  Caritas Polska dofinansowała prowa-
dzoną przez Zgromadzenie Sióstr Misjo-
narek Świętej Rodziny budowę kuchni 
przy ośrodku zdrowia Bożego Miłosier-
dzia w Kithatu . Każdego roku opieką 
medyczną objetych jest w ośrodku ok . 
12 000 pacjentów . Przy wsparciu Caritas 
dobudowane zostaną pomieszczenia ku-
chenne i jadalnia, co znacznie usprawni 
funkcjonowanie . Obecnie posiłki przy-
gotowywane są na zewnątrz, gdzie brak 
bieżącej wody . Brak również miejsca do 
przechowywania żywności, co sprawia, 
że artykuły spożywcze kupowane są na 
bieżąco w niewielkich ilościach, co do-
datkowo podnosi koszt przygotowania 
posiłków . Dzięki wsparciu Caritas w pla-
cówce powstała już pralnia, budowa 
kuchni jest kolejnym etapem projektu 

mającego na celu poprawę warunków 
sanitarnych w tej placówce . 

  Pacjenci i personel ośrodka zdrowia 

  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek  
Świętej Rodziny

 17 829,60 zł (środki własne CP)

Przekazanie i promowanie 
używania środków higieny 
w społeczności dotkniętej 
skutkami cyklonu IDAI podczas 
pandemii COVID-19
 Afryka/Mozambik

 19 .6 .2020– 31 .7 .2020

  Celem projektu było zapewnienie roz-
wiązań higienicznych dla 2000 rodzin 
dotkniętych cyklonem IDAI w Buzi (miej-
scowość Estaquinha) w prowincji Sofala .  
2000 rodzin otrzymało artykuły hi-
gieniczne – 2000 zestawów ze środ-
kami higienicznymi (mydło, pasta 
do zębów, szampon, wiadro 20 l); 
ponadto 500 kobiet i dziewcząt otrzy-
mało zestawy higieniczne dla kobiet . 
Wszyscy beneficjenci otrzymali również 
pakiety z informacjami dotyczącymi sku-
tecznych zasad przestrzegania higieny 
ukierunkowanymi na przeciwdziałanie 
ewentualnemu zakażeniu wirusem CO-
VID-19 .

  Rodziny dotknięte skutkami cyklonu

  Associação dos Jovens e Amigos de 
Govuro (AJOAGO)

  106 606,00 zł 
środki własne CP i Fundacja Energa

Wsparcie finansowe na zakup 
żywności dla najbardziej 
narażonych mieszkańców 
Sudanu Południowego, 
dotkniętych pandemią COVID-19
 Afryka/Południowy Sudan

 1 .8 .2020– 31 .12 .2020

  Głównym celem projektu było ogranicze-
nie degradacji zasobów żywnościowych, 
spójności społecznej i źródeł utrzymania 
spowodowanych pandemią COVID-19 
w Sudanie Południowym . W odpowiedzi 
na skutki pandemii COVID-19 przeprowa-
dzono dystrybucję środków pieniężnych 
na zakup żywności dla 35 najbardziej 
narażonych rodzin w Jubie przez okres 
3 miesięcy . Środki pieniężne nie tylko 
zaspokoiły podstawowe potrzeby żywie-
niowe (które przez pandemię COVID-19 
mogłyby stać się większe) , ale pozwoliły 
wrażliwym gospodarstwom domowym 
skoncentrować się na rolnictwie w celu 
uzupełnienia diety w momencie nadej-
ścia pory deszczowej .

  35 najuboższych rodzin w Jubie

  Cordaid

 110 293,00 zł (środki własne CP)

Zakup żywności i środków 
higieny

 Afryka/RPA/Dannhauser

 5 .5 .2020– 30 .9 .2020

  Projekt wspóprowadzony z Dannhauser 
Catholic Mission w diecezji Dundee, RPA, 
polegał na sfinansowaniu przez Cari-
tas Polska zakupu żywności i środków 
higieny dla najbardziej potrzebujących 
mieszkańców ubogich zuluskich wiosek 
położonych w granicach misji, w celu 
zapewnienia im podstawowej ochrony 
higienicznej i żywnościowej podczas 
trwającej pandemii COVID-19 . W wielu 
wioskach – z powodu panującej tam od 
paru lat suszy – utrudniony jest dostęp 
do wody i jest ona dowożona beczkowo-
zami, co znacznie utrudnia walkę z epi-
demią . W ramach projektu najbardziej 
potrzebującym mieszkańcom (osobom 
niepełnosprawnym, starszym i siero-
tom), którzy z powodu kwarantanny nie 
mogli opuszczać wiosek, podstawowe 
produkty higieniczne i żywnościowe były 
dostarczane bezpośrednio do miejsca 
zamieszkania .  

  Osoby starsze, niepełnosprawne, 
sieroty

  Dannhauser Catholic Mission

 22 752,50 zł (środki własne CP)

Wsparcie walki z pandemią 
COVID-19

 Afryka/RPA/Klerksdorp

 27 .5 .2020– 30 .11 .2020

  Caritas Polska sfinansowała zakup 
żywności, środków higieny i maseczek 
ochronnych dla najbardziej potrzebu-
jących mieszkańców diecezji Klerksdorp 

w RPA . Dofinansowane zostało również 
wykonanie odwiertu i instalacja stud-
ni, dzięki której lokalna społeczność 
uzyskała łatwiejszy dostęp do wody, co 
umożliwiło poprawę sytuacji sanitarnej 
i skuteczniejszą walkę z trwającą epide-
mią .

  Osoby starsze, niepełnosprawne, 
sieroty

 16 863,64 zł (środki własne CP)

Zakup maseczek i środków 
dezynfekcyjnych 

 Afryka/Rwanda/Kabuga

 17 .9 .2020 – 31 .1 .2021

  W ramach projektu realizowanego przez 
Zgromadzenie Sióstr od Aniołów zaku-
pione zostały maseczki i środki dezyn-
fekcyjne dla hospicjum im . Jana Pawła II 
w Kabudze w Rwandzie . Pozwolą one na 
zapewnienie ochrony przed zakażeniem 
COVID-19 chorym paliatywnie przebywa-
jącym w hospicjum .

  Pacjenci i personel hospicjum

  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

 10 813,20 zł (środki własne CP)

AFRYKA
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Zakup mundurków szkolnych 
dla uczniów z parafii Kabuga
 Afryka/Rwanda/Kabuga 

 23 .12 .2020 – 31 .5 .2021

  W ramach projektu Siostry ze Zgroma-
dzenie Sióstr od Aniołów wyposażą 
w mundurki szkolne 270 najuboższych 
uczniów uczęszczających do państwowej 
szkoły podstawowej i gimnazjum w para-
fii w Kabudze . Mundurki zostaną uszyte 
na terenie misji z zakupionego w ramach 
dotacji Caritas materiału przez zatrud-
nionego w tym celu lokalnego krawca . 

  Uczniowie w trudnej sytuacji  
materialnej

  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

 15 000,00 zł (środki własne CP)

Budowa kaplicy w domu 
formacji

 Afryka/Rwanda/Nyakinama

 17 .9 .2020 – 30 .9 .2021

  Caritas Polska dofinansowała projekt 
budowy kaplicy w domu formacji Zgro-
madzenia Sióstr od Aniołów w Nyakina-
mie w Rwandzie . Wybudowanie kaplicy 
stworzy miejsce do sprawowania liturgii 
i spotkań modlitewnych w większych 
grupach, którego brak utrudnia funk-
cjonowanie i dalszy rozwój placówki . 
W realizację projektu zaangażowane są 
również archidiecezja w Kolonii i Zgro-
madzenie Sióstr Misjonarek św . Piotra 
Klawera w Rzymie .  

  Wierni z Nyakinamy i okolic

  Zgromadzenie Sióstr od Aniołów

 44 574,00 zł (środki własne CP)

Wparcie Apelu Humanitarnego 
Caritas Sudan Południowy 
EA04/2019  „Wspieranie 
wrażliwych społeczności 
w celu wyjścia z konfliktu 
i pokojowego współistnienia 
w siedmiu diecezjach Sudanu 
Południowego”

 Afryka/Sudan Południowy

 1 .1 .2020 – 31 .12 .2020

  Zaangażowanie Caritas Polska polega 
na wsparciu finansowym trzyletniego 
Apelu Humanitarnego ogłoszonego 
w sieci Caritas Internationalis na rzecz 
Caritas South Sudan . Apel jest realizo-
wany w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 
grudnia 2021 . Głównym celem działań 
pomocowych jest przyczynienie się do 
odbudowy i przywrócenia normalnych 
warunków życia mieszkańcom lokalnych 
wspólnot przyjmujących i powracającym 
uchodźcom wewnętrznym w siedmiu 
diecezjach Sudanu Południowego: Ma-
lakal, Central Equatoria, Western and 
Norther Bar-el Ghazel, Warrap , Unity, 
Rumbek, Tiombura-Yambio . Sektory in-
terwencji: bezpieczeństwo żywnościowe 
i odbudowa źródeł utrzymania, material-
na pomoc nieżywnościowa, działania na 
rzecz budowania pokoju i pojednania . 
Przewidywana liczba beneficjentów to 
około 25 tys . gospodarstw domowych, 
czyli około 124 tys . osób .

  Mieszkańcy 7 diecezji w Sudanie Połu-
dniowym i powracający uchodźcy

  Caritas Sudan Południowy

 23 000,00 zł (środki własne CP)

Wywiercenie studni dla 
mieszkańców wsi Panliet 
w Sudanie Południowym

 Afryka/Sudan Południowy

 10 .09 .2020 – 31 .12 .2020

  Panliet to miejscowość zaniedbana przez 
władze państwowe Sudanu Południowe-
go . W okolicy nie ma ani szkoły, ani przy-
chodni . Mieszka tu plemię Atuot, które 
zajmuje się głównie uprawą orzeszków 
ziemnych, kukurydzy i sorgo . W Panliet 
znajdują się dwie studnie, ale odległość 
między nimi wynosi 4 km . Dodatkowo, 
jedna ze studni jest uznawana za wła-
sność jednej ze wspólnot, co rodzi dodat-
kowe konflikty między mieszkańcami . 
Tradycyjnie przynoszeniem wody do 
domu zajmują się kobiety . Ze względu 
na niedożywienie mieszkańców prze-
niesienie 20-litrowego baniaka z wodą 

jest ponad ich siły, więc w przypadku 
domostw oddalonych od obu ujęć ilość 
przynoszonej wody nie pozwala na sto-
sowanie podstawowych zasad higieny . 
Niedobór wody skutkuje infekcjami 
i chorobami skóry . Miejsce na wywier-
cenie studni znajduje się w połowie drogi 
między dwoma istniejącymi ujęciami . 
Zostało wyznaczone przez starszyznę 
plemienia i zatwierdzone przez o . Krzysz-
tofa, tak, aby wybudowana studnia nie 
została zawłaszczona przez żadną ze 
wspólnot . Projekt ma pozytywny wpływ 
na życie plemienia: poprawia higienę, 
ułatwia pranie i gotowanie, ułatwia do-
stęp do wody zwierzętom hodowlanym 
– kozom i owcom .

  Członkowie plemienia Atuot mieszka-
jący w miejscowości Panliet w Sudanie 
Południowym

  o . Krzysztof Zębik,  
misjonarz Kombonianin

 38 000,00 zł (środki własne CP)

Remont budynku 
przeznaczonego na żłobek

 Afryka/Tanzania/Dar es Saalam

 14 .9 .2020 – 30 .6 .2021

  W ramach współrealizowowanego ze 
Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Świę-
tej Rodziny projektu przeprowadzony 
zostanie gneralny remont budynku prze-
znaczonego na żłobek, w którym siostry 
będą mogły objąć dzienną opieką pozo-
stawiane przez pracujących rodziców 
dzieci . Przeznaczony na ten cel ośmio-
pokojowy dom, który zgromadzenie 
zakupiło z własnych funduszy, zostanie 
w ramach projektu wyremontowany i do-
stosowany do oficjalnych wymogów . Po 
remoncie w żłobku całodzienną opie-
ką zostanie objętych 50 dzieci, którym 
siostry zapewnią, oprócz dostosowanej 
do wieku edukacji, również codzienny 
posiłek . Z dotacji Caritas sfinansowane 
zostanie wykończenie ścian i wymiana 
podłóg wewnątrz budynku, a także za-
montowanie instalacji odpływowo-ka-
nalizacyjnej na zewnątrz .

  Dzieci w wieku 2-4 lata,  
pracujący rodzice 

  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek  
Świętej Rodziny

 15 034,00 zł (środki własne CP)

Naprawa instalacji hydraulicznej 
 Afryka/Tanzania/Dar es Saalam

 28 .12 .2020 – 30 .6 .2021

  Projekt realizowany przez Zgromadze-
nie Sióstr Maryi Niepokalanej, Dar es 
Salaam, Tanzania, dotyczy naprawy 
instalacji hudraulicznej w prowadzo-
nym przez siostry przedszkolu . Do pla-
cówki codziennie uczęszcza 120 dzieci, 
a w godzinach wieczornych w budynku 
odbywają się zajęcia w ramach szkoły 
dla młodzieży pracującej (30-40 osób) . 
W chwili obecnej z 6 znajdujących się 
w budynku bojlerów sprawne są jedynie 
3, co sprawia, że w części pomieszczeń 
– w tym w przedszkolnej kuchni – brak 
ciepłej wody . Wymiany wymaga również 
pompa głębinowa w studni i część skoro-
dowanych rur . W ramach projektu siostry 
zakupią nowy bojler i pompę głębinową, 
co umożliwi przywrócenie ciepłej wody 
i zachowanie standardów sanitarnych 
wymaganych od placówek edukacyjnych 
przez lokalne władze .   

  Dzieci w wieku przedszkolnym,  
młodzież

  Zgromadzenie Sióstr Maryi  
Niepokalanej

 7 350,00 zł (środki własne CP)

Wyposażenie pracowni 
krawieckiej

 Afryka/Tanzania/Dar es Saalam

 28 .12 .2020 – 31 .12 .2021

  W ramach projektu, współrealizowanego 
wraz z Franciszkańską Kustodią Prowin-
cjalną św . Maksymiliana w Dar es Salaam, 
Caritas Polska dofinansuje wyposażenie 
klasy/pracowni krawieckiej w prowadzo-
nej przez zgromadzenie szkole zawodo-
wej (St . Maximilian Vocational Training 
Centre) . W ramach projektu zakupione 
zostaną maszyny do szycia oraz przybo-
ry i utensylia krawieckie, które posłużą 
do pełnego wyposażenia powstającej 
pracowni . Profesjonalnie wyposażona 
klasa krawiecka będzie wykorzystywa-
na do cyklicznego prowadzenia kursów 
zawodowych dla najuboższej młodzieży . 

  Uboga młodzież

  Franciszkańska Kustodia Prowincjalna 
św . Maksymiliana w Dar es Salaam

 16 537,50 zł (środki własne CP)

Dożywianie i zakup wyprawek 
szkolnych dla dzieci z parafii 
Maganzo

 Afryka/Tanzania/Maganzo

 14 .9 .2020 – 31 .07 .2021

  Caritas Polska wsparła projekt doży-
wiania dzieci w parafii Magazno w Tan-
zanii realizowany przez Zgromadzenie 
Sióstr św . Elżbiety . W prowadzonej przez 
siostry świetlicy pomocą żywnościową 
i materialną objęta jest grupa 100 dzieci 
w wieku od 2 do 18 lat . W ramach otrzy-
manego wsparcia siostry planują również 
zakup mundurków i przyborów szkol-
nych dla najuboższych uczniów, którym 
brak funduszy na zakup odzieży unie-
możliwia rozpoczęcie nauki . W ramach 
wsparcia świetlicy zakupione zostaną 
produkty żywnościowe, z których przy-
gotowywane będą i wydawane dzieciom 
dwa razy w tygodniu świetlicowe posiłki . 

  Dzieci i młodzież, wierni z parafii Ma-
ganzo

  Zgromadzenie Sióstr św . Elżbiety

 11 880,90 zł (środki własne CP)

Zakup środków higienicznych 
i leków

 Afryka/Togo/Biankouri

 5 .5 .2020 – 31 .8 .2020

  Projekt realizowany wraz ze Zgroma-
dzeniem Sióstr św . Katarzyny polegał 
na zakupie rękawiczek chirurgicznych 
i środków higienicznych dla personelu 
i pacjentów Ośrodka Zdrowia w Bianko-
uri . W ramach otrzymanego od Caritas 
Polska dofinansowania siostry wypo-
sażyły ośrodek w zapas rękawiczkek 
jednorazowych, alkoholu do dezynfek-
cji, mydła w płynie, proszku do prania, 
paracetamolu i syropu przeciwkaszlowe-
go . Środki higieniczne i leki przekazano 
również zgłaszającym się po pomoc 
mieszkańcom okolicznych miejscowości .

  Pacjenci i personel ośrodka zdrowia, 
mieszkańcy Biankouri i okolic

  Zgromadzenie Sióstr św . Katarzyny

 9 132,20 zł (środki własne CP)

Dożywianie dzieci sudańskich 
uchodźców
 Afryka/Uganda/Kyabakuza

 14 .9 .2020 – 30 .04 .2021

  We współpracy ze Zgromadzeniem 
Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolic-
kiego Caritas Polska rozpoczęła projekt 
dożywiania dzieci sudańskich uchodź-
ców przebywających w obozach na te-
rytorium Ugandy . Czteromiesięcznym 
dożywianiem objętych zostanie ponad 
1000 dzieci w obozach dla uchodźców 
w Palabek, Kyaka i Nakivale . Z zakupio-
nych produktów (mąki, ryżu, fasoli, soi, 
manioku, cukru, mleka w proszku, ryb, 
oleju i owoców) przygotowywane będą 
posiłki, które zostaną rozdane dzieciom 
wykazującym objawy niedożywienia . 
Zakupione zostanie również mydło oraz 
podstawowe leki na malarię, robaczycę 
i antybiotyki skuteczne przy leczeniu 
infekcji dróg oddechowych, co umożliwi 
kompleksowe podejście do zwalczania 
niedożywienia i stopniową poprawę 
ogólnego stanu zdrowia najmłodszych 
uchodźców .

  Dzieci, młodzież, rodziny sudańskich 
uchodźców

  Zgromadzenie Sióstr Misjonarek  
Apostolstwa Katolickiego

 6 861,00 zł (środki własne CP)
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Pomoc żywnościowa  
w okresie pandemii

  Ameryka Południow/Argentyna 
/Treinta de Agosto 

 1 .6 .2020 – 30 .9 .2020

  Projekt jest skierowany do osób star-
szych, z osłabioną odpornością, chorych 
i niepełnosprawnych i polega na zakupie 
dla nich żywności (ryżu, makaronu, cu-
kru etc .) w okresie trwania pandemii . 
Żywność jest dystrybuowana przez Ca-
ritas 2 razy w tygodniu dzięki wsparciu 
lokalnych wolontariuszy .

  Osoby starsze, chore i niepełnosprawne

  Parafia pw . św . Róży z Limy w Treinta de 
Agosto 

 2 500,00 zł (środki własne CP)

Żywność i leki dla Wenezueli
  Ameryka Południowa/ Wenezuela 

/Caracas

 1 .3 .2020 – 31 .12 .2020

  Celem projektu było sfinansowanie za-
kupu lekarstw i żywności dla najbardzej 
potrzebujących wenezuelskich rodzin 
mieszkających w Caracas . Projekt był 
realizowany przy współpracy z Pallo-
tyńskim Sekretariatem Misyjnym i Pal-
lotyńskimi Misjonarzami działającymi 
na miejscu . Łącznie w 2020 r . w czasie 
realizacji projektu pomocą objęto 80 
seniorów i 60 rodzin wielodzietnych 
(350 osób) poprzez organizację dla nich 
ciepłych posiłków i dystrybucję paczek 
z żywnością oraz leków . 

  Najbardziej potrzebujący seniorzy 
i rodziny wielodzietne w Caracas

  Pallotyński Sekretariat Misyjny  
(Pallotyńscy Misjonarze w Wenezueli) 

 28 500,00 zł (środki własne CP)

Zakup żywności i lekarstw dla 
najbardziej potrzebujących 
mieszkańców Wenezueli
  Ameryka Południowa/ 

Wenezuela/Guarenas

 1 .2 .2020 – 31 .12 .2020

  Celem projektu było sfinansowanie za-
kupu lekarstw i żywności dla najbardzej 
potrzebujących wenezuelskich rodzin 
mieszkających w Guarenas . Projekt był 
realizowany przy współpracy z Pallo-
tyńskim Sekretariatem Misyjnym i Pal-
lotyńskim Misjonarzami działającymi 
na miejscu . 

  Najbardziej potrzebujące rodziny 
w Guarenas

  Pallotyński Sekretariat Misyjny  
(Pallotyńscy Misjonarze w Wenezueli) 

 28 500,00 zł (środki własne CP)

Zaspokojenie najbardziej 
podstawowych potrzeb dzieci 
i rodzin wielodzietnych w Upata

  Ameryka Południowa 
/Wenezuela/Upata

 1 .7 .2020 – 31 .12 .2020

  Celem projektu było wsparcie rodzin wie-
lodzietnych w Los Anderajos, a w szcze-
gólności dzieci, które uczęszczją do 
wiejskiej szkoły w tym miejscu . Dzięki 
projektowi dzieci mają zabezpieczone 
najbardziej podstawowe potrzeby, w tym 
przybory szkolne, ubrania, posiłki, co 
pozwala im na kontynuowanie edukacji . 

  Dzieci z ubogich rodzin uczęszczające 
do szkoły

  Pallotyński Sekretariat Misyjny  
(Pallotyńscy Misjonarze w Wenezueli) 

 25 460,00 zł (środki własne CP)

Remont dachu w świetlicy 
i jadłodajni w domu parafialnym 
w Upata 

  Ameryka Południowa 
/Wenezuela/Upata

 1 .11 .2020 – 31 .12 .2020

  W ramach projektu sfinansowano remont 
dachu i jadłodajni w domu parafialnym 
w Upata, z których korzystają najuboższe 
rodziny zamieszkujące ten region . 

  Parafianie i najubożsi mieszkańcy 
Upata

  Pallotyński Sekretariat Misyjny  
(Pallotyńscy Misjonarze w Wenezueli) 

 11 400,00 zł (środki własne CP)

Akcja „Kubek mleka”
 Ameryka Południowa/Argentyna

 1 .2 .2020 – 31 .3 .2021

  Projekt dożywiania ubogich dzieci 
w pięciu miejscach w parafii połączony 
z pomocą żywnościową dla Indian Gu-
arana zamieszkujących trzy wioski na 
obrzeżach dżungli . Akcja „Kubek mleka” 
prowadzona jest przez parafię od wielu 
lat . Dzieci wracające ze szkoły otrzymują 
posiłek od poniedziałku do piątku . Z po-
mocy korzysta ok . 100 dzieci, a także 400 
Indian z plemienia Guarana .

  Dzieci i Indianie Guarana

  Parafia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa 

 41 800,00 zł (środki własne CP)

Dofinansowanie wyprawy 
medycznej 
  Ameryka Południowa/Boliwia

 1 .5 .2019 – 28 .2 .2020

  Projekt dotyczy dofinasowania wyprawy 
łodziami motorowymi do wiosek tubyl-
czych Yuracare, Yukis i Mojeno, gdzie 
mieszka ok . 985 osób . Największym 
problemem ludności tubylczej jest brak 
odpowiedniej opieki medycznej, dlatego 
w wyprawie wzięło udział dwóch lekarzy, 
laborantka, pielęgniarka, farmaceutka, 
dentysta i dwie siostry . 

  Ludność tubylcza z trudno dostępnych 
wiosek 

  Zgromadzenie Sióstr Albertynek Po-
sługujących Ubogim 

 22 800,00 zł (środki własne CP)

Wsparcia edukacji dzieci 
z Centrum Pastoralnego w Oruro

 Ameryka Południowa/Boliwia/Oruro

 1 .3 .2020 – 28 .2 .2021

  Finansowanie z Caritas Polska pozwoliło 
na pokrycie kosztów działalności świe-
tlicy dla dzieci w Oruro w Boliwii . Dzięki 
projektowi 65 dzieci z Oruro ma dostęp 
do edukacji, m .in . dzięki sfinansowaniu 
wynagrodzeń dla kadry nauczycielskiej 
oraz niezbędnych przyborów szkolnych . 
Dzieci pochodzą z rodzin rozbitych, wie-
lodzietnych, ubogich . 

  65 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyj-
nych w Oruro

  Zgromadzenie Sióstr św . Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Oruro

 45 600,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie po trzęsieniu ziemi 
w Rio Platano
  Ameryka Południowa 

/Ekwador/Manabi

 1 .11 .2019 – 31 .8 .2020

  Celem projektu było dokończenie zało-
żenia linii energetycznej z przyłączami 
dla wioski Rio Platano . Wioska utraciła 
dopływ prądu w wyniku trzęsienia zie-
mi . W pierwszym etapie udało się za-
montować linię przesyłową o długości 4 
km . Wioskę zamieszkuje 39 osób, w tym 
15 dzieci i młodzieży . Prąd jest bardzo 
potrzebny między innymi dla uczniów, 
którzy uczęszczają do szkoły oddalonej 
o 10 km i mają zaledwie 3 godziny światła 
dziennego po powrocie do domu . Dzięki 
otrzymanemu wsparciu zainstalowano 
kolejne 2 km linii, a ponadto dwa trans-
formatory, izolatory itp . 

  Mieszkańcy wioski Rio Platano

  Parafia Pedro Pablo Gomez  
w Archidiecezji Portoviejo

 49 400,00 zł (środki własne CP)

Paczka dla Wenezueli
  Ameryka Południowa/Kolumbia 

/Norte de Santander

 1 .6 .2020 – 31 .12 .2020

  Projekt polega na dystrybucji pomocy 
żywnościowej dla najuboższych wenezu-
elskich i kolumbijskich rodzin w regionie 
Norte de Santander w Kolumbii . Dzięki 
wsparciu polskich darczyców w ciągu 6 
miesięcy rozdystrybuowano prawie 9500 
paczek z żywnością dla 5544 wenezuel-
skich migrantów i uchodźców w Kolumbii 
oraz społeczności przyjmujących . Dodat-
kowym komponentem w ramach projektu 
była kampania uświadamiająca na temat 
prewencji i zasad higieny w czasie pan-
demii . Aby uniknąć napięć społecznych, 
wprowadzono zasadę, że 30% rodzin 
objętych wsparciem stanowią rodziny 
kolumbijskie . Jest to jedno z pierwszych 
partnerstw podmiotów z sektora pry-
watnego (Jeronimo Martins Kolumbia) 
i pozarządowego (Caritas Polska i Cari-
tas Kolumbia) w obszarze pomocy zagra-
nicznej sieci Caritas, w którym partnerzy 
wychodzą poza tradycyjne role donorów/
partnerów implementacyjnych . 

  5544 wenezuelskich migrantów 
i uchodźców w Kolumbii oraz społecz-
ność przyjmująca

  Caritas Colombia i Jeronimo Martins 
Colombia

 380 000,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie finansowe 
najuboższych uchodźców 
z Sudanu i Sudanu 
Południowego w Egipcie 
w obliczu pandemii COVID-19

  Ameryka Południowa/Meksyk 
/Tenango del Aire

 1 .11 .2020 – 28 .2 .2021

  Celem projektu było sfiansowanie prac 
remontowych związanych z naruszeniem 
konstrukcji sanktuarium w Tenango del 
Aire, które ucierpiało na skutek trzęsienia 
ziemi w Meksyku . Naprawa pozwoliła 
na przywrócenie obiektowi stabilności 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa pa-
rafianom i licznie przybywających do 
sanktuarium pielgrzymom . 

  Parafianie i pielgrzymi przybywający 
do sanktuarium

  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w miejscowości Tenango del Aire

 50 840,00 zł (środki własne CP)

Zakup żywności dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców 
Wenezueli

  Ameryka Południowa/Wenezuela 
/Tachira

 1 .5 .2020 – 30 .9 .2020

  Celem projektu było sfinansowanie 
zakupu żywności dla najbardziej po-
trzebujących rodzin mieszkających 
w Rubio w stanie Tachira tuż przy grani-
cy z Kolumbią . Pomoc trafia do rodzin 
wielodzietnych, osób starszych, pozba-
wionych jakiegokolwiek dochodu, które 
cierpią z powodu bardzo wysokich cen 
żywności i kryzysu, jaki obecnie panuje 
w Wenezueli . 

  Potrzebujące rodziny wielodzietne 
i osoby starsze

  Deus Carias Est

 32 832,00 zł (środki własne CP)

ameryka Południowa
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Wsparcie 5 szkół 
podstawowych

 Azja/Bangladesz/Mymensing

 23 .9 .2020 – 31 .12 .2021

  W ramach współpracy z salezjańskim 
Centrum Don Bosco i diecezją Mymen-
sing w Bangladeszu Caritas Polska par-
tycypuje w kosztach utrzymania 5 szkół 
podstawowych prowadzonych przez sa-
lezjanów w zamieszkałych przez ubogich 
chrześcijan w wioskach: Garaunda, Baro-
ipara, Lakshmipur, Fanda i Badambari . 
Wioski te są obszarem bardzo zanie-
dbanym, większość mieszkańców jest 
analfabetami i funkcjonuje na poziomie 
podstawowej egzystencji, utrzymując się 
z pracy najemnej w rolnictwie za dzienną 
stawkę w wysokości 2-3 EUR . Wsparcie 
Caritas pozwoliło na opłacenie pensji 
pięciu nauczycieli nauczania początko-
wego oraz koordynatora merytorycz-
nego, który regularnie odwiedza szkoły 
i kontroluje poziom nauczania . Bezpo-
średnimi beneficjentami projektu jest 70 
chrześcijańskich dzieci z plemienia Garo, 
które po ukończeniu nauki w klasach 
0-2, będą mogły zamieszkać w internacie 
i kontynuować edukację w salezjańskim 
Centrum Don Bosco w Utrail .    

  Ubodzy uczniowie z plemienia Garo, 
chrześcijańska społeczność z diecezji 
Mymensing

  Centrum Don Bosco i diecezja Mymen-
sing w Bangladeszu

 22 749,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie rozwoju 
modelu „Business to 
Business” i zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się COVID-19

 Azja/Gruzja

 17 .7 .2020 – 17 .10 .2020

  Głównym celem projektu było wprowa-
dzenie dającego się powielić modelu B2B 
i przyczynienie się do zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego gminy Achmeta 
w regionie Kakheti oraz poprawa zdol-
ności lokalnych społeczności do zapo-
biegania pandemii COVID-19 i radzenia 
sobie z nią . Projekt miał na celu poprawę 
sytuacji społeczno-ekonomicznej naj-
słabszych ze szczególnym uwzględnie-
niem osób niepełnosprawnych i kobiet 
żyjących w ubóstwie .

  Osoby niepełnosprawne, kobiety 
żyjące w ubóstwie 

  Bridge – Innovation and Development 

 31 187,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie walki z pandemią 
COVID-19

 Azja/Indie/Orisa/Kandhamal 

 28 .4 .2020 – 31 .8 .2020

  Projekt realizowany wraz z organizacją 
Jana Vikas w dystrykcie Kandhamal, Ori-
sa, polegał na wsparciu walki z pande-
mią COVID-19 w parafiach archidiecezji 
Cuttack-Bhubaneswar, których wierni 
wywodzą się w większości z najbar-
dziej dyskryminowanych grup, w tym 
z dalitów i adiwasi . Najuboższe rodziny 
dystryktu – których żywiciele w wyniku 
przedłużającej się kwarantanny zosta-
li całkowicie pozbawieni możliwości 
zatrudnienia i utracili środki do życia 
– otrzymały pomoc żywnościową, środki 
dezynfekcyjne, mydło i maski chirurgicz-
ne . 

  Osoby społecznie wykluczone,  
najubożsi 

  Jana Vikas

 13 629,60 zł (środki własne CP)

Zakup leków i środków ochrony 
w ramach walki z COVID-19 
 Azja/Kazachstan/Astana

 23 .7 .2020 – 31 .03 .2021

  W ramach projektu Caritas Astana zaku-
pi leki podstawowej opieki zdrowotnej 
oraz środki ochrony osobistej i – w po-
rozumieniu z lokalnymi placówkami 
medycznymi – rozdystrybuuje je wśród 
najbardziej potrzebujących chorych 
(osób starszych, niepełnosprawnych) 
w ośrodkach, gdzie dostęp do leków jest 
szczególnie utrudniony . 

  Osoby chore, starsze,  
niepełnosprawne

  Caritas Astana

 22 011,50 zł (środki własne CP

Dofinansowanie wyżywienia 
dzieci z Parafialnego Domu 
Dziecka w Kapszagaj

 Azja/Kazachstan/Kapszagaj

 21 .7 .2020 – 30 .4 .2021

  Projekt jest realizowany we współpracy 
z Parafią Rzymskokatolicką pw . Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w miejscowości 
Kapszagaj . W ramach regularnie udzie-
lanego wsparcia dofinansowano wyży-
wienie dzieci mieszkających w czterech 
parafialnych domach dziecka . Parafia 
otacza opieką półsieroty i sieroty spo-
łeczne, których rodzice nie są w stanie 
zapewnić dziecku utrzymania z powodu 
braku mieszkania, braku pracy, choroby, 
bądź alkoholizmu . Obecnie pod opieką 
parafii znajduje się 60 dzieci . Codzienną 
pieczę nad ich wychowaniem sprawują 
siostry służebniczki z Lubonia, świeccy 
wychowawcy i wolontariusze z Salezjań-
skiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie . 

  Sieroty i dzieci z najuboższych rodzin

  Parafia Rzymskokatolicka pw . Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w Kapszagaj

 17 643,20 zł (środki własne CP)

Wsparcie zdrowotne dla 
społeczności lokalnych 
w odpowiedzi na pandemię 
COVID-19

 Azja/Nepal

 1 .7 .2020 – 30 .11 .2020

  Głównym celem projektu była poprawa 
zdolności społeczności wiejskich w za-
kresie zapobiegania rozprzestrzenianiu 
się pandemii COVID-19 i radzenia sobie 
z jej skutkami . Projekt zakładał samo-
dzielne działania Caritas Nepal w 3 ob-
szarach:

 •  medycznym poprzez poprawę zdolności 
wiejskich ośrodków zdrowia, ich pra-
cowników oraz wolontariuszek służby 
zdrowia do świadczenia usług medycz-
nych podczas pandemii COVID-19,

 •  wodno-sanitarnym poprzez zapewnie-
nie stałego przepływu wody w syste-
mach wody pitnej, aby zapewnić dostęp 
do wody do celów pitnych i sanitarnych,

 •  bezpieczeństwa żywnościowego po-
przez zapewnienie społecznościom 
lokalnym wsparcia w sektorze rolni-
czym w celu poprawy bezpieczeństwa 
żywnościowego wiejskich gospodarstw 
domowych .

  Społeczności wiejskie

  Caritas Nepal

 228 976,00 zł (środki własne CP)

Granty edukacyjne dla uczniów 
z diecezji Fajsalabad

 Azja/Pakistan/Fajsalabad

 13 .10 .2020 – 31 .3 .2021

  Współrealizowany z Caritas Pakistan 
Fajsalabad projekt dotyczy jednora-
zowego wsparcia stypendialnego dla 
35 najuboższych katolickich uczniów 
z diecezji Fajsalabad, w celu umożliwie-
nia im kontynuacji nauki w okresie bez-
pośrednio po zniesieniu kwarantanny 
wywołanej pandemią COVID-19 . Z racji 
trudnej sytuacji finansowej spowodo-
wanej utratą pracy wielu rodziców miało 
trudności z opłatą czesnego, zakupem 
mundurków, podręczników i przyborów 
szkolnych . Niejednokrotnie pojawia się 
również presja ze strony rodziny, żeby 
dziecko porzuciło naukę i podjęło pracę 
zarobkową . Pomoc ze strony CP polegała 
na wsparciu najbardziej potrzebujących 
uczniów (w wieku 13-22 lat) kwotą jed-
norazowego grantu edukacyjnego, który 
pozwoliłby im na uiszczenie opłat i kon-
tynuację nauki . 

  Uczniowie i katolickie rodziny w trudnej 
sytuacji materialnej

  Caritas Pakistan Fajsalabad

 9 691,00 zł (środki własne CP)

Zwalczanie skutków pandemii 
COVID-19 – zaopatrzenie 
szpitali i placówek opieki na 
Zachodnim Brzegu Autonomii 
Palestyńskiej w respiratory 
i sprzęt ochrony osobistej

 Bliski Wschód/Autonomia Palestyńska

 1 .9 .2020 – 31 .12 .2020

  Projekt został zrealizowany w odpowie-
dzi na stale pogarszającą się sytuację 
zdrowotną na terenie Zachodniego 
Brzegu w związku z pandemią COVID-19 . 
W ramach projektu realizowanego przez 
Caritas Polska w partnerstwie z Cari-
tas Jerozolima oraz w porozumieniu 
z Ministerstwem Zdrowia Autonomii 
Palestyńskiej, publiczne szpitale na 
terenie Zachodniego Brzegu zostały 
wyposażone w 4 respiratory . Ponadto 
6 placówek opieki otrzymało sprzęt 
ochrony osobistej . Poprzez social me-
dia przeprowadzona została kampania 
uświadamiająca związana z prewencją 
rozprzestrzeniania się koronawirusa .  
Według raportu wydanego przez Mi-
nisterstwo Zdrowia w czerwcu 2020 r . 
w szpitalach na Zachodnim Brzegu na 
początku pandemii brakowało 150 
respiratorów . 20 respiratorów zostało 
następnie zakupionych i zamówiono 
kolejnych 91 . Brakuje jednak nadal 39 
urządzeń, aby wypełnić brakującą lukę . 
Sprzęt ochrony osobistej został przeka-
zany placówkom opiekującym się osoba-
mi z grup społecznie wykluczonych oraz 
klinice medycznej w mieście Taybeh .

  Medycy, pacjenci klinik w Taybeh oraz 
podopieczni placówek opiekuńczych

  Caritas Jerozolima

 860 000,00 zł (środki z MSZ)

Edukacja dla uchodźców 
z Sudanu, Sudanu 
Południowego i Erytrei w Kairze 
w roku szkolnym 2020/2021
 Bliski Wschód/Egipt

 1 .9 .2020 – 30 .6 .2021

  Choć zgodnie z prawem dzieci uchodźców 
mogą zostać włączone w egipski system 

edukacji, w praktyce szkoły publiczne 
nie są odpowiednio przygotowane ze 
względu na istniejące bariery językowe, 
brak dokumentacji ucznia potwierdza-
jącej jego wcześniejszą edukację i brak 
odpowiednich środków przeciwdziałania 
przemocy szkolnej wobec małoletnich 
uchodźców . Misjonarze Kombonianie 
prowadzą w Kairze trzy szkoły, do któ-
rych uczęszczają niepełnoletni uchodźcy 
z Sudanu i Sudanu Południowego, oraz 
jedną dla uchodźców z Erytrei . Projekt 
umożliwi kontynuowanie działalności 
szkół św . Karola Lwanga i św . Józefa, 
w których uczy się 700 dzieci, od przed-
szkola do szkoły średniej . Przekazane 
w ramach projektu środki są przezna-
czone na wypłatę wynagrodzenia dla 
nauczycieli .

  Dzieci uchodźców z Sudanu, Sudanu 
Południowego i Erytrei

  Zgromadzenie Misjonarzy Kombonia-
nów w Egipcie

 179 400,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie finansowe 
najuboższych uchodźców 
z Sudanu i Sudanu 
Południowego w Egipcie 
w obliczu pandemii COVID-19
 Bliski Wschód/Egipt

 1 .11 .2020 – 28 .2 .2021

  Partner udzielił jednorazowego wsparcia 
finansowego (emergency multipurpose 
cash assistance) 120 gospodarstwom do-
mowym najuboższych zarejestrowanych 
uchodźców z Sudanu i Sudanu Południo-
wego, przebywających w Egipcie, któ-
rzy nie otrzymali podobnego wsparcia 
finansowego w poprzednich miesiącach, 
co zostanie zweryfikowane w systemie 
UNHCR RAIS . Działanie jest odpowiedzią 
na wyzwania stworzone przez pandemię 
COVID-19, która ograniczyła możliwości 
zarobkowe uchodźców . Jednorazowe 
wsparcie pomogło im zabezpieczyć 
podstawowe potrzeby: zakup jedzenia, 
koszty przygotowania do zimy, opła-
tę czynszu . Pomoc finansowa została 
przekazana za pośrednictwem poczty 
egipskiej, która umożliwia wiarygodny 
i niedrogi mechanizm przekazywania 
środków . 

  Uchodźcy z Sudanu i Sudanu  
Południowego w Egipcie

  Catholic Relief Services (CRS)  
w Egipcie

 110 580,00 zł (środki własne CP)
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Odbudowanie możliwości 
zarobkowych uchodźców 
z Sudanu i z Sudanu 
Południowego w Egipcie

 Bliski Wschód/Egipt

 1 .11 .2020 – 31 .8 .2021

  Interwencja dotyczy odbudowywania 
możliwości zarobkowych (livelihood as-
sistance) uchodźców z Sudanu i Sudanu 
Południowego zamieszkałych w Kairze . 
Wśród beneficjentów będzie 50-55% 
mężczyzn i 45-50% kobiet w wieku od 
18 do 59 lat . Projekt będzie składał się 
z dwóch komponentów:

 1)  Dziewięciodniowy kurs z prowadze-
nia własnej działalności dla 20 osób, 
w tym zajęcia ze strategii promocyj-
nych, planowania finansowego, budo-
wania relacji z klientami . Kurs zostanie 
zakończony, gdy uczestnicy złożą biz-
nesplany . CRS zapewni uczestnikom 
dostęp do konsultacji prawnych .

 2)  Sfinansowanie 17 drobnych bizne-
sów na podstawie złożonych planów . 
Wartość jednorazowego grantu bę-
dzie wynosić średnio 485 EUR, a po 
dwóch miesiącach beneficjenci będą 
mogli wnioskować o kolejne wsparcie 
w wysokości 91 EUR . Do koordynacji 
projektu został zatrudniony pracow-
nik socjalny, który pozostaje w kon-
takcie z beneficjentami i nadzoruje 
postęp ich przedsięwzięć przez sześć 
miesięcy . 

  Uchodźcy z Sudanu i Sudanu Południo-
wego mieszkający w Kairze

  Catholic Relief Services (CRS) w Egipcie

 110 580,00 zł (środki własne CP)

Poprawa warunków życia osób 
potrzebujących, wewnętrznie 
przesiedlonych i społeczności 
przyjmującej poprzez pomoc 
w tworzeniu nowych źródeł 
utrzymania w regionie 
Kurdystanu/Irak

 Bliski Wschód/iracki Kurdystan/Irak

 1 .3 .2020 – 31 .8 .2020

  Celem projektu było wsparcie osób 
potrzebujących, wewnętrznie przesie-
dlonych i miejscowej ludności przyj-
mującej poprzez działania w zakresie 
tworzenia nowych źródeł utrzymania 
w irackim Kurdystanie . Projekt w 44% 
był skierowany do IDP (uchodźców 
wewnętrznych), a w 56% do społecz-
ności przyjmującej . Projekt doprowa-
dził do stworzenia nowych 43 małych 

działalności biznesowych generujących 
zyski dla beneficjentów .

  Wsparcie osób potrzebujących, we-
wnętrznie przesiedlonych i ludności 
przyjmującej

  Caritas Iraq/zakho Center

 211 114,00 zł (środki własne CP)

Dystrybucja mleka w proszku 
dla dzieci dotkniętych 
konfliktami zbrojnymi w Iraku 
i irackim Kurdystanie w 2020 
roku
 Bliski Wschód/iracki Kurdystan/Irak

 4 .5 .2020 – 31 .8 .2020

  Głównym celem projektu była poprawa 
warunków życiowych dzieci mieszkają-
cych na terenie irackiego Kurdystanu, 
które w sposób pośredni lub bezpo-
średni zostały dotknięte skutkami to-
czących się konfliktów zbrojnych . Po-
nadto była to odpowiedź na epidemię 
koronawirusa oraz chorobę COVID-19, 
która dotknęła pośrednio mieszkań-
ców irackiego Kurdystanu . Spowodo-
wała ona przerwy w dostawie żywno-
ści oraz trudności z dostępem do niej . 
Projekt zakładał również dwa cele po-
średnie . Pierwszy z nich to poprawa jako-
ści żywienia dzieci w wieku od kilku mie-
sięcy do 5 lat, które w sposób pośredni 
lub bezpośredni zostały dotknięte skut-
kami toczących się konfliktów zbrojnych . 
Drugim celem projektu była poprawa 
sytuacji materialnej rodzin, z których 
pochodzą dzieci będące bezpośrednimi 
odbiorcami projektu . 

  Dzieci i ich rodziny mieszkające na 
terenie irackiego Kurdystanu

  Fundacja Orla Straż

 99 912,00 zł (środki własne CP)

Dystrybucja mleka w proszku 
dla dzieci dotkniętych 
konfliktami zbrojnymi w Iraku 
i irackim Kurdystanie w 2020 
roku
 Bliski Wschód/iracki Kurdystan/Irak

 7 .10 .2020 – 15 .12 .2020

  Głównym celem projektu była poprawa 
warunków życiowych dzieci mieszka-
jących na terenie irackiego Kurdysta-
nu, które w sposób pośredni lub bez-
pośredni zostały dotknięte skutkami 
toczących się konfliktów zbrojnych . 

Ponadto była to odpowiedź na epidemię 
koronawirusa oraz chorobę COVID-19, 
która dotknęła pośrednio mieszkań-
ców irackiego Kurdystanu . Spowodo-
wała ona przerwy w dostawie żywno-
ści oraz trudności z dostępem do niej . 
Projekt zakładał również dwa cele po-
średnie . Pierwszy z nich to poprawa jako-
ści żywienia dzieci w wieku od kilku mie-
sięcy do 5 lat, które w sposób pośredni 
lub bezpośredni zostały dotknięte skut-
kami toczących się konfliktów zbrojnych . 
Drugim celem projektu była poprawa 
sytuacji materialnej rodzin, z których 
pochodzą dzieci będące bezpośrednimi 
odbiorcami projektu . 

  Dzieci i ich rodziny mieszkające na 
terenie irackiego Kurdystanu

  Fundacja Orla Straż

 79 955,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie przychodni medycznej 
w Imran pod Adenem 

 Bliski Wschód/Jemen

 1 .3 .2020 – 31 .12 .2020

  W ramach projektu udzielono wsparcia 
i sfinansowano funkcjonowanie przy-
chodni medycznej we wsi Imran pod 
Adenem w Jemenie . W Imran i okolicach 
mieszka ponad sześć tysięcy osób, a na 
ich potrzeby zdrowotne odpowiada tylko 
jedna przychodnia . W 2019 roku zreali-
zowano projekt rewitalizacji i wsparcia 
przychodni, współfinansowany w ra-
mach programu polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP . Niniejszy projekt stanowił 
kontynuację działań . Ze środków prze-
kazanych przez Caritas Polska został 
opłacony personel przychodni, a także 
zakupiony sprzęt medyczny i leki . Uru-
chomiono osobne wejście do przychodni 
dla kobiet w ciąży oraz zatrudniono dwie 
położne .

  Pacjenci przychodni w Imran

  Polska Akcja Humanitarna

 255 322,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie sześciu przychodnich 
medycznych w obliczu 
zagrożenia związanego 
z wybuchem pandemii COVID-19 
oraz rewitalizacja trzech 
punktów wodnych 
 Bliski Wschód/Jemen

 15 .7 .2020 – 12/31/2020

  Celem projektu jest ograniczenie roz-
przestrzeniania się i negatywnego wpły-
wu pandemii COVID-19 na społeczności 
w dystrykcie Breiqah w prowincji Aden 
w Jemenie poprzez przeprowadzenie 
interwencji w sektorach zdrowotnym 
i wodno-sanitarnym w sześciu ośrodkach 
zdrowia oraz w społecznościach w dys-
trykcie Breiqah . Projekt finansowany 
był ze środków Caritas Polska, a także 
przez Catholic Relief Services, Cordaid 
oraz społeczność Caritas Internationalis .

  Społeczność w dystrykcie Breiqah

  Polska Akcja Humanitarna

  739 134,00 zł (projekt współfinanso-
wany ze środków Caritas Internatio-
nalis, Catholic Relief Services oraz 
Cordaid)

Zapewnienie schronienia 
miejskim uchodźcom syryjskim 
i najuboższym Jordańczykom 
w czterech prowincjach Jordanii, 
moduł II
 Bliski Wschód/Jordania

 1 .1 .2020 – 31 .12 .2020

  Od 2016 roku Caritas Polska pomaga 
miejskim uchodźcom syryjskim w Jor-
danii, aby uchronić ich przed eksmisją . 
Beneficjenci są wybierani na podstawie 
obiektywnych kryteriów związanych 
z ich sytuacją życiową, ekonomiczną 
i zdrowotną . Często są to rodziny wie-
lodzietne, samotni rodzice lub osoby 
starsze, pozbawione jakiegokolwiek 
dochodu . Aby uniknąć napięć społecz-
nych, wprowadzono zasadę, że 30% 

gospodarstw objętych opieką stanowią 
rodziny jordańskie . Wsparcie jest prze-
znaczane przede wszystkim na pokry-
cie kosztów wynajmu mieszkań . Caritas 
przekazuje środki finansowe za pomocą 
kart bankomatowych . W 2020 roku po-
moc trafiła do 96 syryjskich i jordańskich 
gospodarstw domowych .

  Uchodźcy syryjscy i społeczność przyj-
mująca w trudnej sytuacji życiowej

  Caritas Jordania

  650 000,00 zł (projekt współfinanso-
wany w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP)

Wsparcie Apelu Humanitarnego 
Caritas Liban EA 17-2020  
„Wybuch w Bejrucie 2020”

 Bliski Wschód/Liban

 5 .8 .2020 – 5 .9 .2020

  Zaangażowanie Caritas Polska polegało 
na wsparciu finansowym Apelu Huma-
nitarnego ogłoszonego w sieci Caritas 
Internationalis na rzecz Caritas Liban . 
Apel był realizowany w okresie od 5 sierp-
nia do 5 września 2020 . Głównym celem 
działań pomocowych było złagodzenie 
problemów i zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb libańskich gospodarstw 
domowych, które ucierpiały w wyniku 
eksplozji w Bejrucie . Sektory interwencji: 
wsparcie żywnościowe, zakup lekarstw, 
bezpośrednia pomoc medyczna, dystry-
bucja pakietów higienicznych i środków 
dezynfekujących, wsparcie psycholo-
giczne oraz wsparcie przy oczyszcza-
niu i dokonywaniu drobnych remontów 
mieszkań . Liczba beneficjentów to około 
17 tys . gospodarstw domowych, czyli 
około 85 tys . osób .

  Mieszkańcy Bejrutu, którzy najbardziej 
ucierpieli wskutek wybuchu

  Caritas Liban

 100 000,00 zł (środki własne CP)

Pomoc dla mieszkańców 
Bejrutu w zakresie: tymczasowe 
schronienie, pomoc finansowa, 
wsparcie psychologiczne 

 Bliski Wschód/Liban

 1 .9 .2020 – 30 .4 .2021

  Caritas Liban (CL), partner implementu-
jący, wspierany przez Caritas Szwajcaria 
i innych partnerów Caritas, przeprowa-
dza działania związane z zapewnieniem 
schronienia rodzinom, które znalazły się 
w trudnej sytuacji po wybuchu 4 sierpnia 
2020 r . CL udziela pomocy finansowej na 
przeprowadzenie niezbędnych napraw 
i remontów (I komponent) . Pomoc jest 
przekazywana w postaci bezwarunkowej 
pomocy gotówkowej za pośrednictwem 
wiarygodnego i sprawdzonego dostawcy 
usług finansowych w oddziałach na do-
tkniętych obszarach . Ponadto doraźna 
pomoc gotówkowa zostanie udzielona 
gospodarstwom domowym w najtrud-
niejszej sytuacji lub osobom, które 
straciły dobytek o znacznej wartości (II 
komponent) . Wreszcie interwencja za-
pewni pierwszą pomoc psychologiczną 
i wsparcie psychospołeczne osobom do-
świadczającym traumy (III komponent) . 
Personel Caritas Liban, w tym pracowni-
cy socjalni, zostali przeszkoleni z udzie-
lania pierwszej pomocy psychologicznej .

  Mieszkańcy Bejrutu, którzy najbardziej 
ucierpieli wskutek wybuchu

  Caritas Liban, Caritas Szwajcaria

 450 300,00 zł (środki własne CP)
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Wsparcie apelu humanitarnego 
Caritas Bośnia

 Europa Bałkany/Bośnia

 1 .11 .2019 – 31 .12 .2020

  Caritas Polska wsparła apel humani-
tarny ogloszony przez Caritas Europa, 
którego nadrzędnym komponentem było 
dofinansowanie zakupu i przygotowa-
nie żywności/posiłków dla migrantów 
i uchodźców przebywających w bardzo 
trudnych warunkach na północy i w cen-
tralnej Bośni – w obozach w Delijas (120 
osób), Bihac (2000 osób) i Salakovac (300 
osób) oraz na stacji autobusowej w Tuzli 
(z braku miejsc w obozach) . 

  Migranci i uchodźcy przebywający 
w trudnych warunkach w Bośni

  Caritas Bosnia i Herzegovina

 46 000,00 zł (środki własne CP)

Przeprowadzenie remontu 
domu dziecka w Wiosce Matki 
w Medjugorie

 Europa Bałkany/Bośnia/Medjugorie

 1 .6 .2019 – 31 .12 .2020

  Projekt dotyczy całkowitego wyre-
montowania jednego z domów dziecka 
znajdującego się w Wiosce Matki . Ca-
ła wioska została powołana do życia 
w 1993 r . jako odpowiedź na wojnę i od 
tego czasu zaczęła oferować różnego 
rodzaju pomoc skupiając się na opiece, 
wychowaniu i wykształceniu dzieci osie-
roconych . Programy w wiosce są reali-
zowane w siedmiu domach rodzinnych 
i za każdy z tych domów odpowiadają 
dwie opiekunki . Przy wiosce funkcjonuje 
także stowarzyszenie oferujące pomoc 
w rehabilitacji osób uzależnionych oraz 
stowarzyszenie Mir, które oferuje pomoc 
osobom chorym, zapewniając wózki in-
walidzkie, łóżka, sprzęt ortopedyczny, 
ubrania, jedzenie .

  Wychowankowie domów dziecka 
w Medjugorie

  Wioska Matki

 115 000,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie edukacji dzieci 
i młodzieży ze świetlicy 
środowiskowej w Batore 

 Europa/Bałkany/Albania

 1 .6 .2020 – 15 .9 .2020

  Dofinansowanie wsparcia dla dzieci 
i młodzieży z parafii i centrum socjalnego 
w Batore . Nadrzędnym celem projektu 
była poprawa jakości ich życia, a szcze-
gólnie dzieci niepełnosprawnych dzięki 
prowadzonym w świetlicy zajęciom . 
Otwarta przez 6 dni w tygodniu świetlica 
prowadzi m .in . zajęcia z fizjoterapii i lo-
gopedii, jak również pomaga w odrabia-
niu lekcji, prowadzi kursy komputerowe, 
szycia, gry na pianinie i organizuje akcje 
sprzątania Ziemi . Do świetlicy uczęszają 
dzieci z rejonów poszkodowanych w wy-
niku powodzi . 

  Dzieci z parafii i centrum socjalnego 
w Batore

  Parafia pw . św . Jana Pawła II w Batore

 46 000,00 zł (środki własne CP)

Wparcie apelu humanitarnego 
Caritas Albania 

 Europa/Bałkany/Albania

 1 .12 .2019 – 31 .12 .2020

  Caritas Polska dofinansowała apel huma-
nitarny po trzęsieniu ziemi w Albanii w li-
stopadzie 2019 r . W wyniku kataklizmu 
mieszkańcy wiosek Floq, Mollas, Nikolic 
stracili domy i środki do życia . Łącznie 
121 gospodarstw zostało całkowicie, 
a 196 w różnym stopniu zniszczonych . 
Caritas Europa wezwała do zmobilizo-
wania wysiłków i wsparcia programu, 
któryi polegał na remocie domów, zaku-
pie mebli, sprzętu AGD, a także żywności, 
pościeli i artykułów higienicznych dla 
ofiar trzęsienia ziemi . 

  Mieszkańcy 3 albańskich wiosek po-
szkodowani w wyniku trzęsienia ziemi

  Caritas Albania

 46 000,00 zł (środki własne CP)

Wsparcie dla ofiar powodzi 
w zachodniej i centralnej Serbii
 Europa/Bałkany/Serbia/Arilie i Osecina

 10 .09 .2020 – 31 .12 .2020

  Projekt pomocy skierowany do ofiar po-
wodzi w Serbii, w wyniku której doszło 
do ogromnych szkód w infrastruktu-
rze, zniszczeń budynków publicznych 
i gospodarstw rolnych w zachodnich 
i centralnych regionach kraju . Pomoc 
gotówkowa została udzielona gospo-
darstwom domowym znajdującym się 
w najtrudniejszej sytuacji, położonych 
w gminach Arilie i Osecina . W ramach 
projektu Caritas Serbia wsparła 40 z 50 
gospodarstw, w których stopień znisz-
czeń wynosił III, IV albo V, co oznacza, 
że mają one charakter całkowity albo 
bardzo poważny .

  Mieszkańcy 2 serbskich wiosek, którzy 
najbardziej ucierpieli w wyniku powo-
dzi

  Caritas Serbia

 74 474,00 zł (środki własne CP)

Stołówka dla dzieci z rodzin 
niepełnych i patologicznych

 Europa/Białoruś/Bogdanowo 

 6 .3 .2020 – 31 .1 .2021

  We współpracy z Caritas Archidiecezji 
Mińsko-Mohylewskiej Caritas Polska 
dofinansowała działalność stołówki 
dla dzieci z rodzin niepełnych i pato-
logicznych funkcjonującej przy domu-
-sierocińcu we wsi Bogdanowo . Dzięki 
pomocy możliwe było regularne wyda-
wanie dzieciom z najuboższych rodzin 
dwudaniowych posiłków . Z dożywiania 
korzystało przez rok piętnaścioro dzieci 
w wieku od 6 do 16 lat .

  Dzieci z ubogich rodzin

  Caritas Archidiecezji Mińsko-Mohylew-
skiej

 10 235,69 zł (środki własne CP)

Hope Center – monitoring 
przebiegu inicjatyw 
finansowanych przeprowadzony 
przez Caritas Polska

 Bliski Wschód/Syria

 1 .1 .2020 – 31 .12 .2020

  Projekt dotyczy działania ośrodka Ho-
pe Center, którego zadaniem jest mo-
nitoring przebiegu programu Rodzina 
Rodzinie, a także wsparcia drobnych 
przedsiębiorców i projektów edukacyj-
nych w Syrii finansowanych ze środków 
Caritas Polska . W ośrodku zatrudniony 
jest zespół specjalistów liczący kilka-
naście osób . Na czas trwania projektu 
wynajęte zostało biuro w Aleppo . Cen-
trum podlega bezpośrednio pod biskupa 
George’a Abou Khazena . Celem ogólnym 
projektu jest utrzymanie wysokiej ja-
kości pomocy niesionej przez Caritas 
Polska w Syrii, rozpoznawanie bieżących 
potrzeb, przeprowadzanie i monitoring 
dystrybucji pomocy, zbieranie materia-
łów komunikacyjnych .

  Beneficjenci programu Rodzina Rodzi-
nie, drobni przedsiębiorcy

  Hope Center w Aleppo

 455 155,41 zł (środki własne CP)

Mikroprojekty dla 
przedsiębiorców w Aleppo 

 Bliski Wschód/Syria

 1 .1 .2020 – 31 .12 .2020

  W konsekwencji wojny domowej bezro-
bocie dotyka co drugiego Syryjczyka . 
Wykwalifikowani rzemieślnicy i przedsię-
biorcy nie dysponują żadnym kapitałem, 
który umożliwiłby im odbudowę moż-
liwości zarobkowych . Celem projektu 
jest długofalowa aktywizacja zawodowa 
mieszkańców Aleppo poprzez sfinan-
sowanie ich biznesplanów, zweryfiko-
wanych pod względem merytorycznym 
przez zespół Hope Center . Średnia war-
tość wsparcia przedsiębiorcy waha się 
między 2 a 4 tysiącami dolarów i zależy 
od rodzaju działalności .

  Mieszkańcy Aleppo pozbawieni możli-
wości zarobkowania

  Hope Center w Aleppo

 1 210 300,00 zł (środki własne CP)

Zapewnienie schronienia 
osobom wewnętrznie 
przedsiedlonym na terenie 
Aleppo

 Bliski Wschód/Syria

 1 .4 .2020 – 31 .3 .2021

  Caritas Polska i lokalna organizacja po-
mocowa Niebiescy Maryści (Blue Marist) 
w Aleppo rozpoczęły roczny projekt ma-
jący na celu pomoc osobom znajdującym 
się w najtrudniejszej sytuacji w obliczu 
pandemii . Czterdzieści muzułmańskich 
rodzin wewnętrznie przesiedlonych 
otrzymało pomoc finansową na czę-
ściowe lub całościowe pokrycie kosztów 
wynajmu mieszkania przez dwanaście 
miesięcy . Niebiescy Maryści to organi-
zacja chrześcijańska, która uczestniczy 
w dystrybucji pomocy w ramach pro-
gramu Rodzina Rodzinie . Rodziny, które 
otrzymują dopłatę do czynszu, zostały 
wybrane na podstawie kryteriów eko-
nomicznych, niemożności powrotu do 
domu i trudnej sytuacji zdrowotnej .

  40 muzułmańskich rodzin w Aleppo

  Zgromadzenie Braci Marystów w Aleppo

 47 154,09 zł (środki własne CP)

Świetlica edukacyjna w Aleppo 
(2019-2020)

 Bliski Wschód/Syria

 1 .1 .2019 – 28 .2 .2021

  Celem projektu jest finansowanie działal-
ności świetlicy popołudniowej dla ubo-
gich dzieci w Aleppo . Dzięki projektowi 
setka dzieci ma zapewnione bezpiecz-
ne miejsce, które umożliwia im rozwój, 
zapewniając korepetycje oraz zajęcia 
integracyjne, sportowe i plastyczne . 
Dzieci są podzielone na grupy wiekowe . 
Każdego dnia odbywają się zajęcia edu-
kacyjne uzupełniające edukację szkolną . 
Raz w tygodniu dzieci uczestniczą w za-
jęciach sportowych lub kulturalnych .

  Ubogie dzieci w Aleppo

  Hope Center w Aleppo

  180 000,00 zł (projekt finansowany ze 
środków Fundacji Świętego Mikołaja)

Program Szkoła Szkole

 Bliski Wschód/Syria

 1 .9 .2019 – 30 .6 .2021

  Program Szkoła Szkole, zainicjowany 
przez Caritas Polska, jest odpowiedzią na 
dramatyczną sytuację sektora edukacji 
w Syrii . Projekty wspierające infrastruk-
turę szkolną to kluczowe działania służą-
ce przywróceniu normalności syryjskim 
dzieciom i młodzieży – pokoleniu, które 
będzie odbudowywać kraj po latach kon-
fliktu . W ramach programu społeczności 
szkolne z Polski przekazują jednorazowe 
lub stałe wsparcie na rzecz placówek 
edukacyjnych w Syrii, które ucierpiały 
w trakcie konfliktu zbrojnego . Pierw-
sza edycja programu odbyła się w roku 
szkolnym 2019/2020 .

  Pięć szkół w Aleppo i jedna szkoła 
w Homs

  100 000,00 zł (projekt finansowany ze 
zbiórek w polskich placówkach oświa-
towych)

Szkolenie zawodowe w Aleppo
 Bliski Wschód/Syria

 1 .1 .2020 – 31 .1 .2021

  Celem projektu jest wsparcie społeczno-
ści w Aleppo w odzyskaniu niezależno-
ści od organizacji pomocowych i rozwój 
lokalnego rynku pracy pracy . W ramach 
projektu 20 osób przystąpiło do szkole-
nia zawodowego trwającego dwanaście 
miesięcy . Na koniec kursanci otrzymali 
finansowanie na założenie własnego 
miejsca pracy . Finansowane działalno-
ści to m .in . warsztaty samochodowe, 
zakłady krawieckie i salony fryzjerskie .

  Mieszkańcy Aleppo czynni zawodowo

  Zgromadzenie Braci Marystów w Aleppo

 452 200,00 zł (środki własne CP)
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Zakup żywności dla 
podopiecznych Łahiszyńskiego 
Domu Miłosierdzia

 Europa/Białoruś/Łahiszyn

 9 .3 .2020 – 28 .2 .2021

  Kontynuacja projektu wsparcia Łahi-
szyńskiego Domu Miłosierdzia . Caritas 
Polska dofinansowała zakup żywności 
dla podopiecznych ośrodka – starszych 
i niepełnosprawnych osób, które dzięki 
otrzymanej pomocy mogły mieć zapew-
nione trzy posiłki w ciągu dnia . 

  Seniorzy, niepełnosprawni

 9 000,00 zł (środki własne CP)

Wzmocnienie zdolności 
organizacyjnych 21 świetlic 
integracyjnych na Białorusi 
podczas pandemii COVID-19
  Europa/Białoruś/obwody grodzieński, 

miński, mohylewski i witebski

 1 .9 .2020 – 31 .12 .2020

  W ramach projektu 21 świetlic integra-
cyjnych Caritas wyposażono w środki 
ochrony osobistej (maseczki ochronne, 
rękawiczki, płyny dezynfekcyjne do rąk) 
oraz nowoczesny sprzęt elektroniczny 
(tablice multimedialne, kamery interne-
towe, laptopy) umożliwiający prowadze-
nie zdalnych zajęć świetlicowych pod-
czas pandemii . Ponadto przeszkolono 
wychowawców i instruktorów świetlic 
z zakresu metodyki pracy on-line oraz 
bezpieczeństwa w sieci . Dzięki wspar-
ciu najuboższe i najbardziej wykluczone 
technologicznie dzieci uzyskały możli-
wość regularnego uczestnictwa w zaję-
ciach edukacyjnych pomimo ograniczeń 
związanych z COVID-19 oraz podnoszenia 
umiejętności pracy w sieci .

  Dzieci pozbawione pieczy rodziciel-
skiej, dzieci niepełnosprawne

  1 323 170,00 zł (projekt współfinanso-
wany w ramach polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych RP)

Sfinansowanie obiadów dla 
potrzebujących dzieci z parafii 
św. Mikołaja Biskupa w Świrze 

 Europa/Białoruś/Świr

 13 .2 .2020 – 31 .09 .2020

  W ramach współpracy z parafią św . Mi-
kołaja Biskupa w Świrze Caritas Polska 
dofinansowała zakup obiadów szkolnych 
dla najuboższych uczniów uczęszczają-
cych do szkoły podstawowej w Świrze . 
Z racji tego, że wydawane przez szkolną 
stołówkę posiłki są w pełni odpłatne, 
wielu najbiedniejszych rodzin nie stać 
na wykupienie dzieciom codziennych 
obiadów . Wsparciem objęte zostały 
dzieci z rodzin, w których panuje skrajna 
bieda spowodowana bezrobociem, pro-
blemami alkoholowymi i zdrowotnymi 
rodziców . 

  Dzieci z ubogich rodzin

  Parafia św . Mikołaja Biskupa w Świrze

 2000,00 (środki własne CP)

Infrastruktura dla osób 
niepełnosprawnych

 Europa/Białoruś/Świr

 14 .5 .2020 – 31 .3 .2021

  Z dotacji Caritas Polska sfinansowano 
budowę podjazdu dla osób na wózkach 
inwalidzkich na terenie parafii św . Miko-
łaja Biskupa w Świrze . Przeprowadzo-
ne w ramach projektu zmiany ułatwią 
dotychczas wykluczonym z życia spo-
łecznego osobom starszym i niepełno-
sprawnym aktywne włączenie się życie 
lokalnej parafii .

  Osoby starsze i niepełnosprawne

 7 309,62 zł (środki własne CP)

Wsparcie działalności centrum 
rekolekcyjnego w Kulikowie

 Europa/Rosja/Kulikowo

 12 .5 .2020 – 31 .12 .2020

  W ramach projektu współrealizowanego 
z parafią św . Adalberta w Kaliningradzie 
dofinansowano częściową moderniza-
cję ośrodka rekolekcyjnego dla dzieci 
i młodzieży we wsi Kulikowo . Dom ofe-
ruje przestrzeń, w której dzieci i mło-
dzież wyznania katolickiego, borykające 
się z biedą, oraz dorośli znajdujący się 
w kryzysie, mają okazję zdobyć nowe 

umiejętności i wyrównać szanse spo-
łeczno-edukacyjne . Ze środków Caritas 
Polska wyremontowano i wyposażo-
no stołówkę, naprawiono i wyposażo-
no w sprzęt sportowy namiot do gier 
i boisko . Odnowiono również drewniany 
plac zabaw . 

  Dzieci i młodzież z ubogich rodzin, 
dorośli w kryzysie

  Parafia św . Adalberta w Kaliningradzie 

 16 437,96 zł (środki własne CP)

Zakup żywności dla rodzinnego 
domu dziecka w Mamonowie

 Europa/Rosja/Mamonowo

 12 .5 .2020 – 30 .4 .2020

  Projekt realizowano we współpracy 
z Caritas Zapad . W ramach wsparcia 
udzielonego przez Caritas Polska dofi-
nansowano koszt rocznego utrzymania 
rodzinnego domu dziecka w miejscowo-
ści Mamonowo, w którym wychowuje się 
obecnie 8 dzieci . Wszystkie pochodzą 
z rodzin patologicznych, mają trudno-
ści w nauce i problemy psychologiczne 
wymagające regularnego uczestnictwa 
w odpłatnych zajęciach wyrównawczych 
i terapeutycznych . Pomoc Caritas po-
zwoli na pokrycie kosztów działalności 
placówki przez kolejny rok . 

  Dzieci z rodzin dysfuncyjnych

  Caritas Zapad

 22 830,50 zł (środki własne CP)

Półkolonie dla dzieci 
z parafii Bożego Miłosierdzia 
w Żytomierzu 

 Europa/Ukraina/ Żytomierz

 6 .3 .2020 – 31 .8 .2020

  Caritas Polska sfinansowała tygodniowe 
półkolonie dla dzieci w wieku 6-12 lat or-
ganizowane przez parafię pw . Bożego Mi-
łosierdzia w Żytomierzu . W półkoloniach 
uczestniczyło 40 dzieci pochodzących 
w większosci z ubogich rodzin polskiego 
pochodzenia . 

  Dzieci w wieku przedszkolnym 
i szkolnym, ubogie rodziny polskiego 
pochodzenia

  Parafia pw . Bożego Miłosierdzia  
w Żytomierzu

 3 000,00 zł (środki własne CP)

Gabinet socjalno-medyczy 
w Berdiańsku
 Europa/Ukraina/Berdiańsk

 13 .2 .2020 – 30 .11 .2020

  Dzięki dotacji z Caritas Polska sfinanso-
wano kolejny rok działalności gabinetu 
socjalno-medycznego w Berdiańsku . 
Zatrudniony przez Caritas personel me-
dyczny oferował pacjentom profesjonalną 
diagnostykę zabiegi medyczne, niezbędne 
lekarstwa i artykuły higieniczne . Profilak-
tyką zdrowotną objęto osoby przesiedlone 
oraz najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców, tj . osoby samotne w podeszłym wie-
ku, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne 
(powyżej 3 dzieci), samotne matki . Dzięki 
realizacji projektu zmniejszyła się liczba 
chorych, przewlekłe choroby były monito-
rowane, obniżył się zakres samoleczenia 
i nieprawidłowego leczenia, zwiększył się 
poziom terminowej pomocy medycznej 
dla potrzebujących . 

  Osoby przesiedlone, chore, niepełno-
sprawne, seniorzy, uboga społeczność 
lokalna: samotne matki, rodziny wielo-
dzietne, bezrobotni

 21 251,00 zł (środki własne CP)

Pomoc medyczna dla osób 
starszych i bezdomnych 
z Kijowa 

 Europa/Ukraina/Kijów

 24 .4 .2020 – 31 .7 .2020

  W ramach projektu współrealizowanego 
z Caritas-Spes Ukraina zorganizowano 
pomoc medyczną dla osób bezdomnych 
z Kijowa, które w wyniku wprowadzo-
nych obostrzeń związanych z pandemią 
COVID-19 zostały całkowicie pozbawione 
wsparcia . Zakupiono również środki hi-
gieniczne dla pozostających pod opie-
ką Caritas obłożnie chorych seniorów . 
Wśród osób bezdomnych i seniorów roz-
prowadzono 260 zestawów pierwszej 
pomocy medycznej (apteczki z lekami 
przeciwzapalnymi i maskami medycz-
nymi) . W chwili obecnej z pomocy or-
ganizacji korzysta ponad 100 seniorów 
i niemal 2000 osób bezdomnych, któ-
rzy z powodu obostrzeń wynikających 
z kwarantanny i zagrożenia epidemicz-
nego nie mogą korzystać ze wsparcia 
organizacji w tradycyjny sposób .

  Osoby obłożnie chore, niepełnospraw-
ne i bezdomne, mieszkańcy Kijowa 
i okolic 

  Caritas-Spes Ukraina

 18 190,40 zł (środki własne CP)

Wsparcie działalności 
przedszkola w Lubarze
 Europa/Ukraina/Lubar

 20 .7 .2020 – 31 .3 .2021

  Caritas Polska objęła wsparciem działal-
ność centrum opieki dziennej dla dzie-
ci przedszkolnych w Lubarze . Pomoc 
polega na dofinansowaniu do opłat za 
prąd i gaz . Z racji tego, że centrum nie 
otrzymuje wsparcia od władz, a wkład 
rodziców wystarcza na pokrycie 40% 
kosztów pobytu dziecka, pomoc Caritas 
ma nieocenione znaczenie . Do centrum 
codziennie uczęszcza 30 dzieci, które 
mają tu zapewniony ciepły posiłek i  stałą 
opiekę wykwalifikowanych pedagogów . 
Celem działalności centrum jest wycho-
wanie dzieci w duchu chrześcijańskim 
oraz formacja ich rodziców poprzez spot-
kania tematyczne i okazjonalne . Jest to 
również pomoc Polakom, gdyż Lubar leży 
w obwodzie żytomierskim, gdzie mieszka 
największa liczba Polaków i osób pocho-
dzenia polskiego na Ukrainie . 

  Dzieci przedszkolne, ubogie rodziny

 5 000,00 zł (środki własne CP)

Dofinansowanie przygotowania 
paczek żywnościowych dla osób 
ubogich

 Europa/Ukraina/Żytomierz

 6 .3 .2020 – 31 .12 .2020

  W ramach współpracy z parafią pw . Bo-
żego Miłosierdzia w Żytomierzu po raz 
kolejny dofinansowano akcję zakupu 
paczek żywnościowych dla osób sa-
motnych, niepełnosprawnych i ubogich, 
podopiecznych Miejskiego Terytorial-
nego Centrum Pomocy w Żytomierzu . 
W ramach tegorocznej edycji projektu 
paczki żywnościowe trafiły do 40 naj-
bardziej potrzebujących osób .

  Osoby ubogie, niepełnosprawne, 
samotne

  Parafia pw . Bożego Miłosierdzia  
w Żytomierzu

 2 000,00 zł (środki własne CP)

Pomoc dla środkowych Włoch

 Europa/Włochy/Rieti

 29 .5 .2020 – 31 .8 .2021

  Caritas Polska wsparła Caritas diecezji 
Rieti w realizacji programu integralnego 
rozwoju społeczności lokalnych skiero-
wanego do mieszkańców regionu środ-
kowych Włoch (miejscowości: Accumoli, 
Amatrice, Borbona, Cittareale i Posta) 
dotkniętego trzęsieniem ziemi w sierpniu 
2016 r ., a obecnie zmagającego się z tra-
giczną w skutkach epidemią COVID-19 . 
Beneficjentami trwającego od 2018 ro-
ku programu pomocowego są przede 
wszystkim osoby starsze, ubogie i dzieci 
z grup ryzyka . Dzięki uzyskanym fundu-
szom Caritas diecezji Rieti będzie mogła 
częściowo sfinansować planowany na 
lata 2020-2023 program szkoleń i wspar-
cia edukacyjnego dla dzieci i młodzieży 
z grup ryzyka, oraz dzieci dotkniętych 
zaburzeniami związanymi z nadpobudli-
wością psychoruchową i spektrum au-
tyzmu . Bezpośrednią pomocą objętych 
zostanie 200 uczniów w wieku od 6 do 
17 lat (w tym 15 dzieci z niepełnospraw-
nościami) z nowo odbudowanego po 
trzęsieniu ziemi zespołu szkół Instituto 
Onnicomprensivo Sergio Marchionne di 
Amatrice e Cittareale . Projekt w znacz-
nym stopniu wpłynie na poziom edukacji 
małoletnich beneficjentów, a w dalszej 
perspektywie na ograniczenie bezrobo-
cia, integrację społeczną w regionie i po-
prawę lokalnej sytuacji ekonomicznej .

  Dzieci i młodzież, mieszkańcy do-
tkniętego trzęsieniem ziemi regionu 
środkowych Włoch

  Caritas diecezji Rieti

 178 212,00 zł (środki własne CP)

działania Caritas za granicą | Europa
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BLOKI TEMATYCZNE: 

zestawienie danych dotyczących 
struktury Caritas diecezjalnej

zestawienie danych dotyczących 
prowadzonych działań charyta-
tywnych – akcje i programy

zestawienie danych dotyczących 
prowadzonych działań 
charytatywnych – ośrodki 
i punkty specjalistyczne .
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>>   działania Caritas w Polsce

diecezjalnych
DZIAŁANIA caritas

w roku 2020

Dane dotyczące struktury  
Caritas diecezjalnych
Caritas w Polsce jest siecią samo-
dzielnych jednostek diecezjalnych 
Caritas, prowadzących działalność 
charytatywną w oparciu o we-
wnętrzną strukturę, którą tworzą 
pracownicy etatowi jednostek 
oraz wolontariusze różnych 
szczebli (przedszkolnych, szkol-
nych, akademickich, wolontariat 
pracowniczy) . Z częścią wolonta-
riuszy, których praca wolontaryjna 
trwa systematycznie powyżej 30 
dni, jednostki podpisują umowę 
wolontariacką . Dane liczbowe 
dotyczące szczegółowej struktury 

Caritas diecezjalnych w Polsce 
przedstawia tabela nr 1 .

Na podstawie dostarczonych przez 
jednostki sprawozdań można 
wyodrębnić te Caritas diecezjalne, 
które zatrudniają największą licz-
bę pracowników, posiadają najlicz-
niejszy wolontariat oraz udzielają 
pomocy najliczniejszej grupie 
beneficjentów, oferując celową 
i profesjonalną pomoc w prowa-
dzonych przez siebie placówkach . 
Powyższe zestawienia prezentują 
tabele nr 2, 3, 4 i 5 .

>>

Tabela 1.  Zestawienie danych dotyczących struktury Caritas diecezjalnych

l .p . Informacja o Caritas diecezjalnych Dane 
liczbowe

Liczba  
beneficjentów

1 . Liczba etatów w centralach diecezjalnych Caritas 4571,71

2 . Liczba pracowników w pozostałych  
placówkach Caritas diecezjalnych 6286

3 . Liczba etatów w pozostałych placówkach  
Caritas diecezjalnych 5169,16

4 .
Członkostwo pracowników  
Caritas diecezjalnych w centralnych  
i lokalnych gremiach, zespołach, radach

430

5 . Centra Wolontariatu 30 13135

6 . Akademickie Zespoły Caritas 15 167

7 . Parafialne Zespoły Caritas 3688 70197

8 . Szkolne Koła Caritas 3066 22286

9 . Przedszkolne Koła Caritas 39 270

10 . Wolontariat akcyjny 2530 13805

11 . Wolontariat trwający powyżej 30 dni 4275 8372

12 . Wolontariat pracowniczy 299 19368

13 . Placówki/ośrodki prowadzone przez Caritas 690 635325

Tabela 4.  Centrale diecezjalne Caritas i placówki 
im podległe, w których zatrudniona jest 
największa liczba pracowników

l .p . Archidiecezja/diecezja Ogólna liczba 
pracowników

1 . Caritas Diecezji Kieleckiej 642

2 . Caritas Archidiecezji Przemyskiej 612

3 . Caritas Archidiecezji Katowickiej 604

4 . Caritas Diecezji Opolskiej 355

5 . Caritas Archidiecezji Gdańskiej 285

Tabela 3.  Caritas diecezjalne, z którymi współpracuje 
największa liczba wolontariuszy

l .p . Archidiecezja/diecezja Ogólna liczba 
wolontariuszy

1 . Caritas Diecezji Świdnickiej 17 274

2 . Caritas Diecezji Radomskiej 17 020

3 . Caritas Diecezji Tarnowskiej 16 127

4 . Caritas Diecezji Sosnowieckiej 11 468

5 . Caritas Diecezji Opolskiej 10 357

Tabela 2.  Caritas diecezjalne, które w placówkach specjalistycznych 
obejmują pomocą największą liczbę beneficjentów

l .p . Archidiecezja/diecezja Liczba placówek 
specjalistycznych

Ogólna liczba 
beneficjentów

1 . Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 50 280 000

2 . Caritas Archidiecezji Warszawskiej 12 71 552

3 . Caritas Archidiecezji Krakowskiej 52 61 347

4 . Caritas Diecezji Opolskiej 99 47 300

5 . Caritas Diecezji Kieleckiej 76 41 780
W każdym z wymienionych dzia-
łów pytano głównie o dane licz-
bowe dotyczące prowadzonych 
działań, kategorię oraz liczbę 
beneficjentów objętych pomocą, 
liczbę zaangażowanych wolon-
tariuszy oraz, w przypadku akcji 
i programów, o ilość środków 
i wartość zebranej darowizny .

Raport z działalności Caritas diecezjalnych 
w 2020 r. powstał w oparciu o kwestionariusz 
sprawozdawczy rozesłany on-line 44 jednost-
kom (stan przed podziałem administracyjnym) 
wraz z pismem przewodnim dyrektora Caritas 
Polska w dniu 24 lutego 2021 r. Odpowiedź 
zwrotną otrzymano od 43 Caritas diecezjal-
nych, co oznacza, że do sprawozdania nie 
przystąpił jeden ośrodek diecezjalny Caritas. 

kolejno: Dom Samotnej Matki w Supraślu, 
Caritas Diecezji Kieleckiej, Dom Matki 
i Dziecka Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 
WTZ w Rumi, Caritas Diecezji Koszalińsko-
-Kołobrzeskiej

Zdjęcia
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Tabela 5.  Zestawienie ogólnopolskich akcji i programów

l .p . Nazwa akcji/ 
programu

Liczba zaangażowa-
nych placówek

Liczba zaangażowa-
nych wolontariuszy

Ilość środków Wartość zebranej 
darowizny w zł

1 . Jałmużna Wielkopostna 3795 4167 120 kg 601737,13

2 . Wakacyjna Akcja Caritas 444 655 115718,34

3 . Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 8131 10532 5842193,77 

4 . Tornister Pełen Uśmiechów 764 906 279295,84

5 . Program Skrzydła 767 290 904309,97 

6 . Program Dwa Talenty 520 85 324500

7 . Ogólnopolski Festyn Rodziny (Dzień Dziecka) 303 297 145304,15 

8 . Spiżarnia Caritas 301 2018 3314761,99 kg 34550783

9 . Senior Caritas 257 1018 573535,5 

10 . Kromka Chleba 29 543 88000

11 . Karta „Na codzienne zakupy” 997 2709 9435536,08 

12 . Zbiórka żywności „Tak . Pomagam!” 385 3665 36645,34 kg 167421

13 . Rodzina Rodzinie 210 1665 23706 

14 . Niedziela Miłosierdzia 2406 1442 247191,41

15 . Tydzień Miłosierdzia 1906 2569 143939,47 

16 . Światowy Dzień Chorego 1271 1639 21170

17 . Kampania 1% 3401 6102 6719279,62 

W obszarze skonsolidowanych działań 
ośrodków Caritas w Polsce znajdują się różne 
kategorie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, do których kierowana jest 
pomoc materialna, psychologiczna i ducho-
wa . W sposób szczególny jednostki Caritas 
działają na rzecz: rodzin, dzieci i młodzieży, 
seniorów, chorych, bezdomnych i uzależnio-
nych poprzez włączanie się w ogólnopolskie 
akcje i programy koordynowane przez 
Caritas Polska . Działania Caritas w Polsce 
o zasięgu ogólnokrajowym przedstawia 
tabela nr 5 .

Zestawienie to pokazuje, że ogólnopolskie 
akcje i programy koordynowane przez 
Caritas Polska, dedykowane są w większości 
trzem kategoriom beneficjentów: rodzinom 
z dziećmi, seniorom oraz osobom chorym, 
a w ich realizację włączają się placówki Cari-
tas, parafie oraz szkoły, a także wolontariu-
sze współpracujący z Caritas diecezjalnymi .

Pierwszą z wymienionych grup docelowych 
udzielanego wsparcia jest rodzina, która 
z racji doświadczanych zmian społeczno-go-
spodarczych i kulturowych, generujących 
spadek jakości życia jej członków, domaga 
się różnego rodzaju form wsparcia, będącego 
zarówno w gestii polityki rodzinnej państwa, 

Tabela 6.  Caritas diecezjalne, które zebrały  
na rzecz rodzin darowiznę  
o najwyższej wartości

l .p . Archidiecezja/diecezja Wartość zebranej  
darowizny w zł

1 . Caritas Archidiecezji Gdańskiej 79 4808

2 . Caritas Archidiecezji Katowickiej 748 000

3 . Caritas Diecezji Łomżyńskiej 709 812

4 . Caritas Diecezji Kieleckiej 561 412

5 . Caritas Diecezji Opolskiej 534 390

Tabela 7.  Caritas diecezjalne, które w ramach 
programów senioralnych udzieliły 
największego wsparcia finansowego

l .p . Archidiecezja/diecezja Wartość udzielonego 
wsparcia w zł

1 . Caritas Archidiecezji Białostockiej 8 519 348

2 . Caritas Archidiecezji Warmińskiej 6 338 005

3 . Caritas Archidiecezji Gdańskiej 5 278 507

4 . Caritas Archidiecezji Katowickiej 2 702 250

5 . Caritas Diecezji Bydgoskiej 2 269 185

Tabela 8.  Caritas diecezjalne, które na rzecz osób 
chorych zebrały najwięcej środków 
finansowych

l .p . Archidiecezja/diecezja Wartość udzielonego 
wsparcia w zł

1 . Caritas Archidiecezji Katowickiej 154 000

2 . Caritas Archidiecezji Łódzkiej 100 000

3 . Caritas Diecezji Sosnowieckiej 64 860

4 . Caritas Diecezji Łowickiej 63 729

5 . Caritas Diecezji Gliwickiej 60 592

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
należą: Spiżarnia Caritas, Senior Caritas, Kromka Chleba, 
Karta „Na codzienne zakupy” oraz zbiórka żywności „Tak . 
Pomagam!” .Tabela nr 7 przedstawia Caritas diecezjalne, 
w których, w ramach programów senioralnych, udzielane 
jest największe wsparcie osobom starszym (wg wskaźnika 
wartości przekazywanych środków) .

Ostatnią grupą docelową, której udzielana jest pomoc 
przez Caritas diecezjalne w ramach ogólnopolskich akcji 
i programów, są osoby chore, w tym także starsze i z nie-
pełnosprawnościami, którym Caritas w Polsce, w ramach 
podejmowanych działań, zapewnia podstawowe potrzeby 
bytowe i duchowe odnoszące się do ich stanu zdrowia 
(w tym umożliwia korzystanie z usług wiążących się z jego 
ochroną) . Do wymienionych ogólnopolskich działań po-
dejmowanych przez jednostki diecezjalne Caritas w Polsce 
należą: Jałmużna Wielkopostna, Niedziela Miłosierdzia, 
Tydzień Miłosierdzia oraz Światowy Dzień Chorego . Dane 
w tabeli nr 8 pokazują, które z Caritas diecezjalnych zebrały 
na rzecz osób chorych środki o najwyższej wartości . 

jak i organizacji pozarządowych działających na rzecz 
dobrostanu życia rodzinnego, w tym Caritas w Polsce . Na 
rzecz rodziny inicjowane są następujące akcje i programy: 
Wakacyjna Akcja Caritas, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, 
Tornister Pełen Uśmiechów, Dwa Talenty, Skrzydła, Ogólno-
polski Festyn Rodziny oraz Rodzina Rodzinie . 

W tabeli nr 6 zestawiono te spośród jednostek diecezjal-
nych Caritas, które w 2020 r . zebrały darowiznę o najwyż-
szej wartości na rzecz potrzebujących rodzin .

Drugą ze wskazanych w tabeli kategorią objętą pomocą są 
seniorzy . Seniorzy ze względu na wiek i status społeczny 
obarczeni są różnymi deficytami społecznymi i socjalno-
-bytowymi, stąd też Caritas w Polsce, w oparciu o diagnozę 
potrzeb osób starszych, projektuje i wdraża programy, któ-
re poprawiłyby jakość codziennej egzystencji ludzi w star-
szym wieku oraz działałyby na rzecz inkluzji społecznej 
seniorów . Do programów prowadzonych przez diecezjalne 
ośrodki Caritas, których celem jest wsparcie seniorów 
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charytatywne 
prowadzone przez 
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w ośrodkach 
i punktach 
specjalistycznych

W ofercie akcji i programów pomocowych 
w 2020 r . dedykowanych osobom reprezen-
tującym wszystkie kategorie beneficjentów 
znalazły się również takie, których inicja-
torami były wyłącznie Caritas diecezjalne . 
Środki na realizację tych działań pochodziły 
natomiast z funduszy jednostek Caritas, 
grantów lub częściowo ze środków Caritas 
Polska . Łącznie w 2020 r . Caritas w Polsce 
zainicjowały 127 akcji i programów pomo-
cowo-edukacyjnych . Najwięcej – dwanaście 
inicjatyw – powstało w Caritas Archidiecezji 
Poznańskiej, następnie po dziesięć różnego 
typu działań realizowanych było w: Caritas 
Archidiecezji Częstochowskiej, Caritas 
Archidiecezji Łódzkiej, Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej oraz w Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej, Caritas Diecezji Łowic-
kiej, Caritas Diecezji Sosnowieckiej i Caritas 
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej . 

Wiele ze wspomnianych inicjatyw dotyczyło 
wsparcia udzielanego przez Caritas diecezjal-
ne beneficjentom w związku z sytuacją spo-
wodowaną koronawirusem oraz ośrodkom 
medycznym w prowadzeniu nierównej walki 
ze skutkami zaistniałej pandemii .

W ofercie akcji i programów pomocowych 
beneficjenci znajdują także profesjonalną 
pomoc w specjalistycznych placówkach pro-
wadzonych przez jednostki Caritas diecezjal-
nych . Oferta placówek, w których udzielana 
jest doraźna lub długoterminowa pomoc oraz 
wsparcie, obejmuje łącznie 44 typy ośrodków 
działających w większości w Caritas diece-
zjalnych . Podobnie jak w przypadku ogól-
nopolskich akcji i programów placówki te 
dedykowane są wszystkim kategoriom osób 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej . 
Tabela nr 9 prezentuje rodzaj prowadzonego 
działania, liczbę placówek, która je realizuje 
oraz liczbę beneficjentów korzystających 
z pomocy w 2020 r . 

Tabela 9.   Zestawienie działań charytatywnych prowadzonych  
w specjalistycznych placówkach i ośrodkach przez Caritas diecezjalne

l .p . Rodzaj działania Liczba placówek Liczba beneficjentów

1 . Punkt konsultacyjno-informacyjny 10 2798
2 . Poradnia rodzinna 2 34
3 . Poradnia psychologiczna 7 576
4 . Poradnia/pomoc prawna 21 2068
5 . Telefon zaufania 22 3950
6 . Fundusz stypendialny 14 221
7 . Okno życia 38 9
8 . Jadłodajnia 63 245151
9 . Świetlica socjoterapeutyczna 98 2616
10 . Dom Matki i Dziecka 20 450
11 . Centrum Interwencji Kryzysowej 8 1560
12 . Klub/świetlica seniora 27 680
13 . Dom Pomocy Społecznej 27 848
14 . Zakład opiekuńczo-leczniczy 18 934
15 . Stacja opieki/opieka pielęgniarska 134 208224
16 . Hospicjum stacjonarne 11 1321
17 . Hospicjum domowe 39 4148
18 . Apteka/punk farmaceutyczny 2 500
19 . Pomoc ratowniczo-medyczna Lekarze Nadziei
20 . Ośrodek terapii uzależnień 3 34
21 . Klub/punkt konsultacyjny Anonimowych Alkoholików 1 418
22 . Ośrodek wychowawczy 3 189
23 . Warsztaty Terapii Zajęciowej 58 1767
24 . Środowiskowe Domy Samopomocy 38 1080
25 . Zakład Aktywności Zawodowej 7 376
26 . Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 117 12330
27 . Ośrodek/gabinet rehabilitacyjny 62 46247
28 . Schronisko dla bezdomnych 29 1439
29 . Noclegownia 11 815
30 . Ogrzewalnia 6 32021
31 . Łaźnia 19 63021
32 . Mieszkania chronione/treningowe 41 357
33 . Punkt wydawania odzieży 90 25867
34 . Punkt pomocy doraźnej 28 76496
35 . Centrum/klub integracji społecznej 15 575
36 . Spółdzielnia socjalna 8 41
37 . Centrum pomocy migrantom 9 1181
38 . Dom dla repatriantów 2 16
39 . Magazyn programu FEAD 35
40 . Magazyn do przechowywania odzieży, sprzętu itp. (nie służący FEAD) 58
41 . Dystrybucja żywności w ramach programu FEAD 403 127903
42 . Dystrybucja żywności w ramach programu Spiżarnia Caritas 344 597451
43 . Dystrybucja żywności w ramach ogólnopolskiej zbiórki żywności „Tak. Pomagam!” 272 24223
44 . Pomoc postpenitencjarna 4 364
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