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blisko tyle dzieci w kraju 
otrzymało wsparcie finansowe,  
rzeczowe lub edukacyjne

blisko tyle żywności otrzymali 
ubodzy i bezdomni w Polsce

przekazała Caritas Polska na 
pomoc potrzebującym w krajach 
pogrążonych w kryzysie

33 tys. 

20 tys. ton

27 mln zł

to wartość wsparcia udzielonego 
migrantom i uchodźcom4 mln zł

około  250 mln zł   
to łączna wartość wsparcia, jakiego  
Caritas Polska udzieliła w 2021 r.
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Trzy drogi 
do pokoju

Ten fragment Orędzia Ojca Świętego Francisz-
ka na 55. Światowy Dzień Pokoju przypomina 
nam, że wojny towarzyszą ludzkości od zara-
nia dziejów. Nikt jeszcze nie znalazł idealnego 
sposobu, który pozwoliłby skutecznie unikać 
konfliktów sprowadzających nieszczęście, 
wyrywających rodziny z domów, gaszących 
życie, zabierających godność. W obliczu nie-
szczęścia zawsze jednak wypatrujemy ratun-
ku, zwiastuna przynoszącego dobrą nowinę. 
Patrząc zupełnie po ludzku, zwiastunem 
może być nowy sojusznik w sporze, granica 
otwarta dla uciekających albo zwyczajna po-
moc organizacji humanitarnych, pozwalająca 
przeżyć kolejne dni. Jako wierzący wiemy 
jednak, że zwiastunem, którego powinniśmy 
wypatrywać, jest Chrystus. Z Jego perspek-
tywy, źródłem pokoju, a zarazem siłą, która 
może położyć kres konfliktom, jest miłość 
rozumiana także jako miłosierdzie. 

Jak dalej czytamy w papieskim orędziu, 
w każdej epoce pokój jest zarówno darem 
Bożym, jak i owocem wspólnego zaangażo-
wania. Istnieje bowiem pewna „architektura” 
pokoju, w której uczestniczą różne instytucje 
społeczne, i istnieje „rzemiosło” pokoju, które 
angażuje każdego z nas osobiście. Wszyscy 
mogą współdziałać w budowaniu bardziej 
pokojowego świata: począwszy od własnego 
serca, poprzez relacje w rodzinie, społeczeń-
stwie i środowisku, aż po relacje między 
narodami i między państwami. Zatem każdy 
z nas może budować pokój. Co więcej, jest 
do tego powołany – niezależnie od umiejęt-
ności, statusu społecznego czy zamożności. 
Zdaniem papieża Franciszka prowadzą do 
tego trzy drogi: Przede wszystkim dialog 
międzypokoleniowy, jako podstawa realizacji 
wspólnych planów. Po drugie, edukacja jako 
czynnik wolności, odpowiedzialności i rozwoju. 

Wreszcie, działania na rzecz pełnej realizacji 
ludzkiej godności. Są to trzy elementy nie-
zbędne do „powstania ugody społecznej”, bez 
której każdy projekt pokojowy jest niespójny. 
Te słowa Piotra naszych czasów są dla mnie 
pokrzepiające, bo pozwalają wierzyć, że dro-
ga, jaką obrała Caritas Polska, jest słuszna, 
a wsparcie, jakie ofiaruje, skierowane tam, 
gdzie jest najbardziej wyczekiwane . W ni-
niejszym raporcie przedstawiamy kierunki 
naszego zaangażowania realizowane w 2021 
roku. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka, 
kategorią społeczną, której poświęcamy 
wiele uwagi, są najstarsi. Obok cichego 
znoszenia samotności, słabości, strachu i, 
nierzadko, ubóstwa, nie możemy przejść 
obojętnie. Nasza troska o seniorów wyraża 
się więc w różnych działaniach. Najbardziej 
podstawowym jest pomoc żywnościowa, 
rzeczowa i finansowa. Ponieważ zaspokaja 
ona tylko najpilniejsze potrzeby życiowe, 
zdecydowaliśmy się też na budowanie 
programów aktywizujących seniorów oraz 
wzmacnianie sieci wolontariuszy, chcących 
poświęcić starszym swój czas i uwagę. Jest 
to jednocześnie jeden ze sposobów, w jaki 
realizujemy papieską ideę dialogu międzypo-
koleniowego .

Sytuacja zagrożenia ze strony COVID-19, 
z którą mierzymy się już kolejny rok, skłoniła 
nas do pochylenia się nad tymi, którzy są 
najbardziej bezbronni. Jak się okazuje, pan-
demia najboleśniej dotknęła najmłodszych. 
Izolacja i niepewność odcisnęły swoje piętno 
na ich psychice, dlatego postanowiliśmy 
budować kadrę opiekunów wspomagających 
dzieci w radzeniu sobie z rzeczywistością 
oraz rozwijać działania edukacyjne, pozwala-
jące na wyrównywanie szans dzieci z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej . W wielu 

świetlicach najmłodsi już korzystają z możli-
wości, jakie daje im najnowszy nasz program 
– Akademia Caritas Dzieciom. 

Ludzka godność jest materią delikatną. 
Niezwykle łatwo ją nadszarpnąć, a nawet 
zniszczyć – nawet wtedy, gdy niesiemy 
pomoc. A może zwłaszcza wtedy. Jak więc 
pomagać? Mówiąc prosto – na pewno nie 
„z góry”. Uczymy się więc pomagania z po-
ziomu partnerstwa . Zarówno w kontakcie 
bezpośrednim, jak i w sposobie udzielania 
pomocy. Jednym z takich sposobów jest 
karta pozwalająca naszym seniorom na 
dokonywanie zakupów bez zażenowania, bez 
stygmatyzacji. Kartę wykorzystujemy także 
w pomocy zagranicznej – np. w Jordanii, 
gdzie w ten sposób beneficjenci mogli kupić 
rzeczy na zimę, których najbardziej potrzebo-
wali. Pomoc może też godność przywracać, 
dając człowiekowi możliwość samodzielnego 
zadbania o swój byt. Tak działa program 
dla mikroprzedsiębiorców realizowany 
w Syrii, w ramach którego osoby gotowe do 
podjęcia własnej działalności zarobkowej 
otrzymują narzędzia – np. samochód czy 
maszynę do szycia. Takie małe firmy to dla 
rodzin ogromna szansa na lepszą przyszłość. 
Oddalają wizję niekończącej się biedy czy 
wyjazdu dzieci za granicę w poszukiwaniu 
normalnego życia. Ponadto uniezależniają 
ludzi od pomocy humanitarnej, pozwalając 
im samodzielnie decydować o swoim losie 
i planować przyszłość.

Czy dzięki działaniom, jakie podjęliśmy 
w ubiegłym roku i jakie zaplanowaliśmy 
na rok 2022, przybliżamy świat do pokoju? 
Żywię ogromną nadzieję, że tak. Że wznosimy 
solidne filary zgodnego współistnienia, o ja-
kich pisał papież. Jak wygląda realizacja tych 
zadań w liczbach – piszemy na łamach Rapor-
tu 2021, który oddajemy, drodzy Czytelnicy, 
w Wasze ręce.

„Jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna, (…) który ogłasza pokój” (Iż 52, 7). 
Słowa proroka Izajasza wyrażają pocieszenie, westchnienie ulgi ludu wygnanego, 
wyczerpanego przemocą i niesprawiedliwością, narażonego na upokorzenie 
i śmierć. Prorok Baruch zastanawiał się nad tym: „Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś 
w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi 
z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Otchłani?” (3, 10-11). Dla tych ludzi 
przybycie „zwiastuna pokoju” oznaczało nadzieję na odrodzenie się z gruzów historii, 
początek świetlanej przyszłości.

Ks. dr Marcin Iżycki 
Dyrektor Caritas Polska

Raport obejmuje działania Caritas Polska i Caritas 
diecezjalnych od stycznia do końca grudnia 2021 r.

PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI 
INFORMACJE FINANSOWE MOGĄ PODLEGAĆ 
ZMIANIE LUB AKTUALIZACJI. 

Zdjęcie na okładce: obóz dla wewnętrznie 
przesiedlonych w Jemenie, fot. Caritas Polska.
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Księże Dyrektorze, jak z tej misji, 
o której jest mowa w przytoczonym 
fragmencie listu, wywiązuje się 
Caritas Polska? Co w praktyce 
oznacza działanie ukierunkowane na 
promowanie człowieka i zaspokajanie 
jego osobowych potrzeb?

Jest to pytanie poruszające w równym stopniu 
ważny, jak i złożony problem. Po pierwsze, 
wizją Caritas Polska jest cywilizacja miłości, 
w której, kierując się zasadami życia spo-
łecznego, pragnie się dla każdego człowieka 
bezwarunkowego dobra . W duchu zasad eko-
logii integralnej promujemy integralny rozwój 
człowieka, co oznacza, że troszczymy się za-
równo o jego potrzeby socjalne, psychiczne, jak 
i duchowe. Pamiętajmy, że człowiek jako istota 
rozumna i wolna, podmiot praw i obowiązków, 
jest pierwszą zasadą oraz – można powiedzieć 
– sercem i duszą nauki społecznej Kościoła. 
Z tej racji misją Caritas jest dbałość o przestrze-
ganie należnych każdemu człowiekowi praw ze 
względu na jego osobową godność. Cywilizacja 
miłości to dla Caritas Polska także taki stan 
ładu społecznego, w którym poszczególne 
grupy społeczne, społeczeństwa i wszystkie 
narody mogą współistnieć w wolności i pokoju, 
jako jedna rodzina ludzka. To również ochrona 
i dbanie o wszelkie stworzenia i nasz wspólny 
dom – Ziemię. 

Po drugie, działaniom naszym towarzyszy 
nieustanna świadomość, że jesteśmy głosem 
i rzecznikiem osób wykluczonych, ubogich, 
obarczonych przez życie różnego rodzaju 
deficytami. Zdajemy sobie również sprawę 
z tego, że ubóstwo współczesnego człowieka 
to nie tylko brak wystarczających środków 
do życia, ale też brak zdolności lub utracona 
zdolność do odkrywania własnego bogactwa 
oraz bogactwa wspólnoty, która go otacza 
i którą on współtworzy. Niesiona przez nas po-
moc zmierza zatem do podnoszenia ze stanu 

niezaradności dotknięte nią jednostki, rodziny 
i wspólnoty, a także motywuje do własnej 
aktywności, uczy wzajemnej pomocy oraz od-
budowuje relacje z otoczeniem społecznym.

Po trzecie, ukierunkowanie na promocję 
człowieka oznacza także działanie w poczuciu 
obowiązku wspierania tych krajów, które 
znajdują się w szczególnie trudnej czy wręcz 
dramatycznej sytuacji społeczno-politycznej. 
Naszą pomoc kierujemy zatem do krajów 
zniszczonych działaniami wojennymi, – udzie-
lamy wsparcia rodzinom, dzieciom, osobom 
zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
Pomoc tę realizujemy w ramach programów 
integracji i inkluzji społecznej oraz w zakresie 
innych programów rozwojowych, czyli edu-
kacji, bezpieczeństwa żywnościowego oraz 
zdrowia .

Nie będzie więc żadną przesadą 
stwierdzenie, że Caritas Polska, 
realizując tak szerokie spektrum 
zadań, musi działać profesjonalnie 
i kompleksowo? 

To prawda, potrafimy skutecznie docierać 
do potencjalnych beneficjentów, posiadamy 
wiedzę i umiemy wskazywać te obszary 
życia, które pomimo wsparcia ze strony 
państwa, nadal pozostają niedoinwesto-
wane. Wystarczy dodać, że w 2021 roku 
Caritas Polska udzieliła wsparcia rzeczowego 
i finansowego w kraju i poza jego granicami 
w kwocie około 250 milionów złotych. Mamy 
jednocześnie świadomość, że nie można 
działać w pojedynkę, a na nasza skuteczność 
w pomaganiu zależy od współpracy z innymi 
podmiotami i jednostkami. Bez współdzia-
łania z osobami zaangażowanymi w życie 
społeczne, polityczne i ekonomiczne nie 
byłoby możliwe rozwiązywanie największych 
problemów, z jakimi zmaga się współczesny 

Caritas  
Polska 
promotorem realizacji  
dobra wspólnego

Rozmowa z ks. dr. Marcinem Iżyckim, dyrektorem Caritas Polska

Szczególnym rodzajem 
zaangażowania społecznego, 
które promuje człowieka 
i dąży do zaspokojenia jego 
osobowych potrzeb jest caritas. 
Człowiek – jak czytamy w Liście 
społecznym Konferencji 
Episkopatu Polski z 14 marca 
2019 r. – „jest powołany do 
budowania społeczeństwa 
prawdziwie ludzkiego, do 
odpowiedzialności za nie 
i przeżywania go w taki sposób, 
aby w atmosferze wzajemnej 
życzliwości, solidarności 
i współpracy, we wzajemnej 
wymianie darów, tworzyć 
wspólnotę, w której każdy może 
integralnie rozwijać się w ramach 
wspólnego dobra”.

�Wartość�wpływów�i�kosztów�projektów�finansowanych�ze�środków�publicznych�w�2021�r.

Nazwa projektu Źródło finansowania Kwota otrzymana 
w 2021 r .

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  FEAD 5 839 703,83 zł

Wielkopolska Wspólna Sprawa  MSWiA 650 026,62 zł

Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu MSWiA 110 275,27 zł

Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie 
województwie zachodniopomorskiego MSWiA 745 450,00 zł

Wsparcie integracji migrantów w województwie warmińsko-mazurskim MSWiA 316 800,42 zł

Podniesienie świadomości i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa 
w Polsce poprzez przełożenie zasad ekologii integralnej encykliki Laudato si' 
na wymiar praktyczny w życiu Kościoła i społeczności lokalnych

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej
2 227 383,39 zł

Projekt „Czas na młodzież 2019” współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 1 483 937,15 zł

Wsparcie miejskich uchodźców syryjskich i najuboższych 
Jordańczyków w czterech prowincjach Jordanii  MSZ 1 474 800,00 zł

Integralne wsparcie osób z niepełnosprawnościami na 
Zachodnim Brzegu Autonomii Palestyńskiej MSZ 1 000 000,00 zł

Wsparcie dla mieszkańców Strefy Gazy w zakresie 
bezpieczeństwa żywnościowego i schronienia MSZ 978 600,00 zł

Wsparcie i promocja lokalnej przedsiębiorczości oraz jakości 
produkcji sera w gminie Achmeta, region Kachetia, Gruzja MSZ 248 875,00 zł

Jemen MSZ „Wsparcie świadczenia niezbędnych usług medycznych 
ratujących życie i zdrowie ludności dotkniętej kryzysem humanitarnym" MSZ, PAH 631 058,68 zł

Adaptacja do życia w Polsce obywateli Afganistanu ewakuowanych 
do Polski po przejęciu władzy przez talibów KPRM 487 720,00 zł

RAZEM  16 194 630,36 zł
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świat. Podobnie bez pozyskania zrozumienia 
dla idei Caritas  ze strony darczyńców indy-
widualnych i donatorów instytucjonalnych, 
oczekiwane efekty byłyby znikome. Jest 
to zadanie niezwykle złożone i coraz trud-
niejsze, zważywszy na gospodarcze reguły 
funkcjonowania światowego kapitału. 

Księże Dyrektorze, kompetencja 
i rzetelność podejmowanych przez 
Caritas Polska działań została 
bardzo wysoko oceniona w raporcie 
renomowanej międzynarodowej firmy 
audytorskiej Grant Thornton, która 
badała duże organizacje pożytku 
publicznego pod kątem jakości 
i zawartości sprawozdań finansowych 
i merytorycznych.  

Rzeczywiście, w niniejszym raporcie (edycja 
2021) Caritas Polska otrzymała najwyższą 
możliwą notę – 10 punktów i pierwsze 
miejsce w rankingu. Jest to znaczący progres 
w stosunku do roku 2016, kiedy otrzymaliśmy 
jedynie 2 punkty . Wynik ten jest realnym 
potwierdzeniem ogromnego wysiłku wkłada-
nego przez cały zespół Caritas Polska w dal-
szą profesjonalizację i rozwój. Uważam, że 
przyjęta polityka przejrzystości w sprawoz-
dawczości i konsekwentnego atrakcyjnego 
pokazywania dzieł Caritas przyciąga nowych 
partnerów i darczyńców. 

Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że 
pozycja lidera zobowiązuje do wyznaczania 
sobie coraz wyższych standardów pracy 
na rzecz osób potrzebujących oraz troski 
o rozwój instytucjonalny organizacji. Im 
bardziej jesteśmy kompetentni, tym bardziej 
profesjonalnie odpowiadamy na potrzeby 
tych, którzy oczekują od nas wsparcia i po-
mocy. Jestem świadomy, że proces dalszych 
zmian instytucjonalnych wymaga zarówno 
kompetentnego, zaangażowanego zespołu, 
jak i zasobów finansowych. 

Poruszył Ksiądz Dyrektor zagadnienie 
funkcjonowania Caritas Polska 
w aspekcie rozwoju organizacji, który 
jest odpowiedzią na aktualne problemy 
i wymagania współczesnego świata. 

Przede wszystkim chciałbym mocno podkre-
ślić, że rozwój Caritas Polska jest możliwy 
dzięki jasno zarysowanej misji realizowanej 
w oparciu o zasady życia społecznego, 
które są dla nas swego rodzaju regulatorami 
i drogowskazami. Wyznaczając kierunki 
naszych działań, musimy zawsze kierować 
się pięcioma pryncypiami dotyczącymi życia 
społecznego. Po pierwsze zasadą dobra 
wspólnego, która nakłada na nas obowiązek 
urzeczywistniania tego dobra we wszystkich 
społecznościach oraz troskę o dobro osób 
i grup defaworyzowanych. Po drugie zasadą 
pomocniczości, która postuluje uzupełniają-

cą pomoc większych społeczności na rzecz 
mniejszych. Po trzecie zasadą solidarności 
społecznej porządkującą działalność jedno-
stek, która nakazuje w każdej dziedzinie życia 
społecznego odrzucenie postaw indywiduali-
stycznych na rzecz współpracy w dążeniu do 
dobra wspólnego. Po czwarte zasadą miłości 
społecznej będącą fundamentalną zasadą 
życia społecznego i istotą więzi społecznej. 
Po piąte zasadą personalizmu chrześcijań-
skiego będącą podstawowym kryterium 
aksjologicznym i zwornikiem wszystkich 
zasad społecznych.

Pamiętajmy też, a może nawet przede 
wszystkim, że Caritas Polska to ciężka 
i jednocześnie efektywna praca specjalistów 
i osób kompetentnych w najróżniejszych 
dziedzinach, które są w stanie sprawnie 
przeprowadzić konieczne zmiany w organi-
zacji oraz realizować wynikające z jej misji 
zadania .

Jakie, zdaniem Księdza Dyrektora, 
nowe wyzwania i cele stoją przed 
Caritas Polska w najbliższym czasie?

Podstawowymi zadaniami, których reali-
zację będziemy kontynuować, jest przede 
wszystkim wspieranie Caritas diecezjalnych 
w ich pracy na rzecz osób potrzebujących. 
Pamiętajmy, że szczególną rolą Caritas Pol-
ska jest animowanie i moderowanie zarówno 
dotychczasowych, jak i nowych inicjatyw, 
które powstają w środowiskach lokalnych 
i ogólnopolskich . Ponadto pragniemy nadal 
pełnić rolę największego polskiego donatora 
świadczącego pomoc humanitarną i rozwojo-
wą na wszystkich kontynentach świata.

Nasze główne cele strategiczne zawarłbym 
w sześciu podstawowych punktach, które 
– jako organizacja społeczno-charytatywna 
z dużym potencjałem rozwojowym – posta-
wiliśmy sobie na najbliższe lata. Po pierwsze 
chcemy nieustannie wzmacniać tożsamość 
Caritas Polska w oparciu o wartości i zasady 
katolickiej nauki społecznej. Pragniemy, aby 
Caritas postrzegana była jako nowoczesna 
organizacja niosąca nadzieję oraz promująca 
postawę współczucia, empatii i solidarności 
z każdym człowiekiem w sytuacji kryzysu. Po 
drugie stawiamy sobie za cel rozwój w Polsce 
i za granicą różnego rodzaju inicjatyw, które 
w duchu integralnego rozwoju człowieka 
oraz troski o środowisko będą eliminowały 
deficyty społeczne oraz promowały ekologię 
integralną. 

Nie możemy zapominać, że cechą charak-
terystyczną wszystkich społeczeństw jest 
występowanie różnego rodzaju nierówności 
zdeterminowanych przez wydarzenia histo-
ryczne, procesy ekonomiczne, polityczne 
i społeczne. Te z kolei generują wiele niepo-
żądanych zjawisk społecznych, takich jak 
ubóstwo, bezrobocie czy zachowania ryzy-
kowne i patologiczne, które w konsekwencji 
prowadzą do wykluczenia społecznego jed-

nostek i grup społecznych. Stąd też aktywna 
solidarność z wykluczonymi realizowana 
poprzez ograniczanie wszelkich form ubó-
stwa, wzmacnianie lokalnych wspólnot oraz 
eliminowanie niesprawiedliwych struktur 
stanowi wyzwanie dla Caritas Polska .

Innym ważnym kierunkiem wytyczającym 
naszą przyszłość jest podnoszenie przez Cari-
tas Polska stopnia gotowości do niesienia po-
mocy na wypadek kryzysów humanitarnych, 
zdrowia publicznego oraz klęsk żywiołowych, 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami . 
Zdajemy sobie sprawę z rosnącej wagi nega-
tywnych zmian klimatycznych, jako czynnika 
w coraz większym stopniu wpływającego na 
ruchy migracyjne w skali globalnej .

Jednym z naszych priorytetów na najbliższe 
lata będzie także inwestycja w kapitał ludzki 
poprzez rozwój krajowego i międzynaro-
dowego wolontariatu oraz partycypację 
społeczną w realizacji zadań. Caritas Polska 
bowiem działa poprzez strukturę kilku tysię-
cy Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych 
Kół Caritas, Centrów Wolontariatu Caritas 
oraz wolontariuszy działających akcyjnie 
i długofalowo w kraju i poza jego granicami. 
Mamy świadomość konieczności włączania 
różnych grup społecznych w realizację 
naszych zadań a tym samym wspierania 
rozwoju sieci wolontariatu oraz podnoszenia-
kompetencji wolontariuszy .

Oprócz działań skierowanych bezpośrednio 
na realizację podstawowych potrzeb naszych 
beneficjentów, chcielibyśmy przez najbliższe 
lata kontynuować proces profesjonalizacji 
działań rzeczniczych oraz promocji inkluzyw-
nych polityk publicznych w kraju i poza jego 
granicami. W tym celu wspieramy się dobry-
mi praktykami stosowanymi między innymi 
w sieci Caritas Europa w zakresie działań 
rzeczniczych oraz rzeczniczo-komunikacyj-
nych i edukacyjnych, które przyczyniają się 
do realizacji celów społecznych stawianych 
przez naszą organizację.

Ostatnim z priorytetów, których rangę 
chciałbym mocno podkreślić, jest rozwój 
instytucjonalny Caritas Polska w obszarach 
merytorycznych i wspierających (na przykład 
krajowym, zagranicznym, wolontariatu oraz 
ekologii integralnej). Naszą misję i zadania 
statutowe możemy realizować tylko poprzez 
wzmacnianie kompetencji organizacyjnych, 
profesjonalizację oraz wdrożenie wysokich 
standardów zarządzania. Naszym obowiąz-
kiem jest przy tym pełna transparentność 
działań i odpowiedzialność wobec benefi-
cjentów i darczyńców.

Przed nami z pewnością ambitne, wydaje 
się niełatwe cele i wyzwania, którym jako 
Caritas musimy sprostać, aby nie zawieść 
zaufania społecznego, jakim darzą nas 
nasi podopieczni, darczyńcy oraz ci, którzy 
dostrzegają potrzebę i głęboki sens naszej 
pracy .

Urszula Bejma,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁA

Wsparcie udzielone instytucjom i organizacjom w Polsce przez Caritas Polska w 2021 r.

Wsparcie Caritas diecezjalnych 
oraz jednostek Caritas 
świadczących bezpośrednio 
pomoc potrzebującym
14 530 468 zł
Wsparcie fundacji, stowarzyszeń, 
centrów Caritas 
56 280 zł
Wsparcie osób indywidualnych 
(migrantów i uchodźców)
2 563 382 zł
Wsparcie osób indywidualnych 
(„Sprawa dla reportera”, 
Uratuję Cię)
3 971 829 zł
Wsparcie szpitali, hospicjów, 
szkół specjalistycznych, 
DPS i parafii
430 000 zł
Wsparcie zakonów żeńskich 
i męskich oraz klasztorów
272 916 zł

Wsparcie finansowo-rzeczowe 
(doładowanie kart 
„Na codzienne zakupy”)
13 950 000 zł
Wsparcie Caritas diecezjalnych 
świadczących bezpośrednio 
pomoc potrzebującym 
14 789 736 zł
Wsparcie fundacji, 
stowarzyszeń, centrów Caritas
105 417 zł
Wsparcie osób indywidualnych 
(migrantów i uchodźców)
567 979 zł
Wsparcie osób indywidualnych 
(w ramach 1%) 30 000 zł
Wsparcie szpitali, hospicjów, 
szkół specjalistycznych, 
DPS i parafii
520 362 zł
Wsparcie zakonów żeńskich 
i męskich, klasztorów
1 843 820 zł

Żywność z POPŻ 
– 11 843 tony o wartości
58 397 038 zł
Spiżarnia Caritas 
– 7000 ton o wartości
88 000 000 zł
Wigilia Caritas 
– 65 ton o wartości
500 000 zł
„Tak. Pomagam!” 
– 207 ton o wartości
1 035 000 zł

Wsparcie finansowe, 
łączna wartość: 

21 824 875 zł

Wsparcie rzeczowe, 
łączna wartość: 

31 807 313 zł

Wsparcie żywnościowe 
przekazane przez Caritas diecezjalne, 
a koordynowane przez Caritas Polska, 

łączna wartość: 

147 932 038 zł14530468

46785

2563382

5000

3971829

4496

430000

272916

ponad  200 mln zł  to wartość 
pomocy udzielonej i koordynowanej 

w kraju przez Caritas Polska w 2021 r.



98 Raport 2021Caritas Polska

>>  >>>>   Caritas Polska – wyzwania, osiągnięcia, rozwój Caritas Polska – wyzwania, osiągnięcia, rozwój   >>

Caritas Polska została powołana 
przede wszystkim do pełnienia dzieł 
miłosierdzia i służby bliźniemu. 
Czy dla jej działalności rozwój 
instytucjonalny ma znaczenie? 

Nasza organizacja ma niewątpliwie bardzo 
szczególną specyfikę, ponieważ działa 
w kontekście katolickiej nauki społecznej, 
która jest naszą motywacją i stanowi ramy 
funkcjonowania. Jak jednak wiemy, do 
skutecznej pomocy wymagany jest także 
całkowity profesjonalizm w doborze metod 
i narzędzi, którymi się posługujemy. Zatem 
skuteczna realizacja celów strategicznych Ca-
ritas Polska może dokonać się tylko poprzez 
zapewnienie dalszego rozwoju kompetencji 
organizacyjnych, profesjonalizację oraz 
wdrażanie wysokich standardów zarządzania 
w duchu pełnej transparentności, odpowie-
dzialności wobec beneficjentów, darczyńców 
i partnerów .

Co stanowi filar rozwoju 
instytucjonalnego organizacji?

Caritas Polska działa zgodnie ze standardami 
zarządzania światowej konfederacji Caritas 
Internationalis z siedzibą w Watykanie. Są 
to normy wypracowywane przez dziesiątki 
lat i stanowią dla nas punkt odniesienia 
i repozytorium dobrych praktyk, których 
implementacja pomaga nam w usprawnieniu 
funkcjonowania organizacji . Standardy 
dzielimy na pięć głównych obszarów: prawo 
i kodeks etyczny, zarządzanie i administracja, 
odpowiedzialność finansowa z poziomu 
centralnego i w zarządzaniu projektami, 
zaangażowanie interesariuszy oraz ochrona 
nieletnich oraz osób dorosłych wymagają-
cych szczególnej troski. Poza tym oczywiście 
staramy się, aby nasze programy uwzględ-

niały przyjęte standardy międzynarodowe, 
np . w pomocy humanitarnej i rozwojowej . 
Istotny jest dla nas także kontekst Celów 
Zrównoważonego Rozwoju opracowanych 
przez ONZ (SDGs).

Jakie główne cele zostały wytyczone 
dla Caritas Polska w roku 2021?

Trudno wymienić wszystkie cele, wspo-
mnę może o dwóch. Jako organizacja 
członkowska konfederacji, Caritas Polska 
jest poddawana audytowi co cztery lata . 
Tymże audytem rozpoczynamy rok 2022, do 
którego przygotowywaliśmy się szczególnie 
intensywnie przez cały rok poprzedni. 
Zgodnie z realizacją wytycznych z poprzed-
niego audytu powstały liczne nowe polityki 
i porządkujące procedury (np. polityka 
zgłaszania skarg, polityka antykorupcyjna, 
polityka zakupowa, polityka fundraisingowa, 
polityka ochrony środowiska, polityka 
transportowa, polityka monitoringu, polityka 
zarządzania kryzysowego etc.). Wdrożenie 
tych wszystkich procedur traktujemy nie 
jako zbędne obciążenie biurokratyczne, ale 
dojrzałość instytucjonalną, dającą szanse na 
dalszy rozwój . 

Kolejnym celem było bardziej efektywne 
zarządzanie materialnymi i niematerialnymi 
zasobami Caritas Polska, które ma zapewnić 
optymalny stopień realizacji zadań statuto-
wych. Efektywność może być zapewniona 
tylko poprzez uzyskanie wysokiej jakości 
danych finansowych i merytorycznych gene-
rowanych przez sprawne systemy i narzędzia 
do zarządzania. Z tej racji Caritas Polska 
kładzie nacisk na właściwe raportowanie 
danych finansowych, które wspiera decyzje 
zarządu oraz zapewnia optymalne funkcjo-
nowanie systemów poprzez rozwój cyfryzacji 
dokonany dzięki wykorzystaniu nowych 

technologii. W roku 2021 rozpoczęliśmy pro-
ces cyfryzacji Caritas, którego etapy zaplano-
wane są na kilka lat. Będzie on realizowany 
w następujących działaniach: organizacja 
szkoleń dotyczących dodatkowych funk-
cjonalności dotychczasowych systemów, 
aktualizacja lub wymiana tych systemów 
w celu optymalizacji dla pracy księgowości, 
administracji i logistyki, gospodarowania 
zasobami ludzkimi oraz realizacji wspólnych 
programów i projektów w całej Caritas w Pol-
sce . Digitalizacja to przede wszystkim droga 
do pełniejszego wykorzystania potencjału 
pracowników i wolontariuszy, lepszego 
kontaktu z darczyńcami i partnerami oraz 
sprawnego reagowania na wszelkie kryzysy 
indywidualne i zbiorowe w kraju i za granicą.

Jak rozwój instytucjonalny Caritas 
Polska wpływa na funkcjonowanie 
całej sieci Caritas w Polsce?  

Jakość i stopień pomocy niesionej przez 
Caritas Polska opiera się na zgromadzonym 
doświadczeniu i wiedzy pracowników. Jej za-
bezpieczanie na poziomie instytucjonalnym 
jest konieczne nie tylko dla utrzymania jej 
jakości, ale również dla budowania synergii 
przy przyszłych projektach. Wymiana 
dobrych praktyk z innymi organizacjami 
w konfederacji oraz instytucjami spoza niej 
pozwala wzmocnić kompetencje Caritas 
Polska w niesieniu pomocy potrzebującym. 
W proces ten staramy się także włączać w co-
raz większym stopniu Caritas diecezjalne. 
Chodzi o to, abyśmy zacieśniali współdziała-
nie w poszczególnych obszarach i generowali 
przestrzeń służącą dzieleniu się wiedzą i do-
świadczeniem. Przykładem mogą być choćby 
rozmowy z dostawcami rozwiązań systemo-
wych i podmiotami prowadzącymi szkolenia 
w celu wdrożenia rozwiązania w postaci 
intranetu, który z czasem będzie zawierał 
wiedzę skumulowaną nie tylko z działań 
Caritas Polska, ale też z diecezji, zapewniając 
sprawną obsługę projektów i wypracowanie 
dobrych praktyk, a tym samym zwiększając 
prężność naszej sieci. 

Czy Caritas Polska – mając na 
względzie skuteczne odpowiadanie 
na nowe wyzwania – wdraża 
nowe narzędzia komunikacyjne 
i fundraisingowe? 

Caritas Polska modernizuje się i staje się 
organizacją coraz bardziej nowoczesną, 
także w kwestii komunikacji i fundraisingu. 
Również w tym obszarze zmiany wymagają 
czasu i dużego zaangażowania wielu osób. 
Pomimo, że wierzymy, iż „nie ma konkurencji 
w pomaganiu”, to należy mieć świadomość, 
że rynek OPP jest wysoce konkurencyjny, 
w szczególności jeśli chodzi o pozyskiwanie 
środków na działalność i realizację progra-
mów pomocowych . Samych organizacji 
uprawnionych do ubiegania się o środki z 1% 

jest w Polsce ponad dziewięć tysięcy, co do-
brze obrazuje skalę rynku, na jakim działamy. 
Skuteczność udzielanej przez Caritas Polska 
pomocy zależy więc w dużej mierze od tego 
czy potrafimy się na tym tle wyróżnić i zaofe-
rować naszym darczyńcom udział w czymś 
wyjątkowym, w czymś, w co wierzą i z czym 
mogą się prawdziwie zidentyfikować. Dbamy 
więc o to, aby nasze programy pomocowe 
już u podstaw skonstruowane były tak, aby 
odpowiadać na najbardziej palące w danym 
momencie problemy – zarówno w Polsce, 
jak i za granicą. Przykładamy ogromną 
wagę do tego, aby każdy z nich dogłębnie 
wytłumaczyć, ukazać wielowymiarowo, 
pokazać tło i przyczyny wydarzeń czy zmian 
społecznych, które do niego doprowadziły. 
Uważamy to za naszą powinność wobec 
osób, które nas wspierają. Ich świadomość 
przekłada się później na zaufanie i długoter-
minową (a nie incydentalną) chęć wspierania 
naszej organizacji. Materiały multimedialne 
realizowane przez Dział Komunikacji Caritas 
Polska powstają we wszystkich zakątkach 
świata, a dzięki swej unikatowości i wysokiej 
jakości są chętnie emitowane przez telewizje 
czy portale internetowe. Kładziemy też 
nacisk na to, aby dokładnie informować 
naszych stałych darczyńców o postępach 
w programach, które wspierają. W tym celu 
w 2021 roku uruchomione zostały newslet-
tery przesyłane regularnie drogą mailową. 
Treści, jakie w nich przekazujemy, są wyse-
lekcjonowane i unikalne – kontekstowe dla 
miejsca i programu pomocowego, w jakim 
dany darczyńca uczestniczy. Stawiamy 
także na rozwój nowoczes nych kanałów 
komunikacji – w szczególnoś ci digitalowych 
– które pozwalają w prosty sposób przejść 
od zainteresowania tematem do czynu . 
Doskonałym przykładem jest tutaj np. 
rozwój nowoczesnych form płatności, w tym 
szczególnie tzw . recurringu, czyli możliwości 
powtarzalnego, automatycznego obciążania 
kart płatniczych, wygodnego dla osób, które 
chcą zaangażować się na stałe w dany pro-
gram pomocowy . 

Czy Pana zdaniem na rozwój Caritas 
Polska wpływają również kompetencje 
jej pracowników?

Oczywiście! Można powiedzieć, że dzięki 
kompetentnemu zespołowi pracowników 
udało się osiągnąć większość celów zapla-
nowanych na 2021 rok. W oparciu o dział 
kadr i płac został zbudowany dział zasobów 
ludzkich obejmujący tzw. HR miękki. Nowy 
dział zasobów ludzkich opracował nową 
strukturę organizacyjną, odzwierciedlającą 
obecną kompleksową strukturę działań 
Caritas Polska. Kolejnym priorytetem będzie 
objęcie opieką pracowników i wolontariuszy, 
zapewniając im rozwój poprzez wdrożenie 
przezroczystego systemu ocen i nagród 
oraz szerokiej oferty szkoleń. Caritas Polska 
kładzie szczególny nacisk na wzrost pozio-
mu wiedzy i informowania pracowników 
o planach strategicznych i operacyjnych oraz 

polityce personalnej Caritas Polska poprzez 
włączenie do komunikacji wewnętrznej cy-
klicznych spotkań z nimi. Tego rodzaju dzia-
łania mają na celu wzmocnienie identyfikacji 
pracowników z misją i strategią organizacji, 
zintegrowanie ich i podniesienie zdolności do 
pracy zespołowej.

Czy może Pan wskazać inne wyzwania, 
z którymi Caritas Polska mierzyła 
się w 2021 roku, realizując zadanie 
rozwoju instytucjonalnego? 

Biorąc pod uwagę szeroki zakres działalności 
statutowej Caritas Polska, było ich wiele. 
Wymieniając tylko nieliczne, mogę powie-
dzieć, że usprawniono system całościowego 
planowania merytorycznego i finansowego. 
Ponadto adekwatne, wielokrotne reagowa-
nie na kryzysy w kraju i za granicą, takie jak 
choćby kryzys migracyjny, pandemia koro-
nawirusa czy rozbudowa struktur Caritas 
Polska w Jemenie, spowodowało wprowa-
dzenie nowych mechanizmów zarządczych, 
nieobecnych w dotychczasowej działalności 
organizacji .

Jakie zadania przyczyniające się do 
rozwoju instytucjonalnego stawia 
sobie Caritas Polska na kolejne lata? 

Liczba obszarów w ramach rozwoju instytu-
cjonalnego jest bardzo duża, dlatego nie spo-
sób przytoczyć tu wszystkich zadań. Przede 
wszystkim chciałbym podkreślić, że proces 
ten musi dokonywać się w sposób ciągły, 
abyśmy stawali się organizacją, która może 
wyznaczać standardy w sektorze pomoco-
wym. Jest to proces bardzo skomplikowany, 
który pochłania sporo zasobów, zarówno 
ludzkich, jak i finansowych, oraz jest prowa-
dzony długofalowo. Do wymienionych już 
wcześniej punktów, takich jak implementacja 
polityk szczegółowych czy wprowadzenie 
nowych technologii kluczowych dla procesu 
zmian, dodałbym jeszcze dalsze wzmac-
nianie monitoringu i ewaluacji poprzez 
gromadzenie danych i ich analizę. Jest to 
kluczowe dla oceny efektywności działania 
i wykrywania nieprawidłowości, a następnie 
podejmowania właściwych merytorycznie 
decyzji i zwiększania skuteczności pomocy. 
Takie krytyczne podejście pozwoli też 
rozszerzać współpracę o nowych znaczących 
partnerów i kontynuację budowy konsorcjów 
pomocowych w projektach krajowych 
i międzynarodowych. Przykładem tego mogą 
być negocjacje z Dyrekcją Generalną Komisji 
Europejskiej ds . Pomocy Humanitarnej 
i Ochrony Ludności, o której akredytację się 
staramy. Na koniec chciałbym podkreślić, 
że nadrzędnym celem rozwoju instytucjo-
nalnego Caritas Polska jest maksymalna 
efektywność realizacji zadań, tak aby każda 
złotówka, którą otrzymujemy od naszych 
darczyńców, była jak najlepiej wykorzystana 
na pomoc drugiemu człowiekowi.

Justyna Składowska,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁA

Rozwój 
instytucjonalny 
elementem wpisanym 
w skuteczne  
wypełnianie misji

Rozmowa z zastępcą dyrektora 
Caritas Polska, Ireneuszem 
Krause, który zajmuje się 
ekologią integralną, współpracą 
z Caritas Europa, konfederacją 
Caritas Internationalis oraz 
wewnętrznym rozwojem 
instytucjonalnym Caritas, 
w tym Standardami Zarządzania 
Caritas Internationalis
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Zadam na początek może bardzo proste 
pytanie: jak skutecznie pomagać?

Nie jest to pytanie tak proste, jak mogłoby 
się wydawać. Jeśli mówimy o pomaganiu 
z perspektywy organizacji społeczno-chary-
tatywnej, jaką jest Caritas Polska, najprościej 
można odpowiedzieć, że pomagać należy 
profesjonalnie i kompleksowo . Taki sposób 
działania wymaga jednak sporej wiedzy 
z wielu dziedzin życia społecznego, a także 
doświadczenia zdobywanego niekiedy 
latami . W Caritas Polska mamy odpowiednie 
kompetencje i umiejętności, dlatego po-
trafimy ocenić sytuację i nieść pomoc oraz 
wsparcie tym, którzy tego potrzebują. 

Świadcząc pomoc, musimy zawsze pamiętać, 
że człowiek w kryzysie może posiadać róż-
nego rodzaju deficyty: socjalne, psychiczne 
i duchowe. Poza tym każda pomoc musi 
najpierw uwzględniać realizację podstawo-
wych potrzeb ludzkich, czyli fizjologicznych 
i bezpieczeństwa, w tym np. potrzebę 
zaspokojenia głodu, stosownego do pory 
roku ubrania, posiadania stałego miejsca za-
mieszkania oraz stałej pracy dającej poczucie 
bezpieczeństwa finansowego. Dopiero po ich 
zaspokojeniu możemy zacząć pochylać się 
nad zaspokajaniem potrzeb wyższego rzędu, 
np. przynależności, uznania i szacunku, 
potrzeb poznawczych czy samorealizacji . 
Zaspokajanie wymienionych potrzeb pierw-
szego i drugiego typu można nazwać troską 
o integralny rozwój człowieka. Jest to prio-
rytetowe zadanie Caritas Polska realizowane 
we wszystkich obszarach organizacji .

Jednym z przedsięwzięć Caritas Polska 
jest Obserwatorium, które pomaga 
poprzez działania rzecznicze. Na czym 
one polegają i dlaczego są tak ważne?

W Caritas Polska codziennie spotykamy się 
ubóstwem, nierównościami, nierównym 
traktowaniem, dyskryminacją, przemocą 
i wykluczeniem społecznym jednostek lub 
większych społeczności. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że wobec żadnej z wymienio-
nych sytuacji nie możemy pozostać obojętni, 
dlatego inicjujemy różnego rodzaju prace 
i projekty mające na celu poprawę sytuacji 
życiowej naszych beneficjentów. 

Jednak oprócz świadczenia standardowych 
i podstawowych form pomocy, chcemy też 
przekonywać, że tworzenie lepszego świata 
jest możliwe. W Obserwatorium prowadzimy 
więc systematyczną diagnozę zjawisk 
społecznych, której wyniki wykorzystujemy 
w celu prowadzenia działań rzeczniczych 
względem osób potrzebujących. W ten 
sposób domagamy się sprawiedliwego 
traktowania osób ubogich, wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
włączamy się w kształtowanie opinii publicz-
nej, a także prowadzenie szeroko rozumianej 
edukacji społecznej. 

Chciałabym w tym miejscu mocno podkreś-
lić, że działając na rzecz dobra wspólnego, 
zachowujemy jednocześnie wartości wynika-
jące z nauczania społecznego Kościoła oraz 
neutralność polityczną. Naszym celem jest 
umocnienie pozycji partnera strategicznego 
i animatora zmiany społecznej poprzez 
przezwyciężanie kultury obojętności, wyzna-
czanie standardów w krajowych politykach 
publicznych oraz pomoc humanitarną i roz-
wojową za granicą. 

Jako rzecznik ubogich i wykluczonych oraz 
ekologii integralnej aktywnie promujemy 
integralny rozwój człowieka, sprawiedliwe 
i inkluzyjne polityki publiczne, pokój na 
świecie oraz równy dostęp do zasobów 
Ziemi. Jednocześnie, w celu zwiększenia pro-
fesjonalizacji rzecznictwa instytucjonalnego 
oraz zdolności zmian strukturalnych, dążymy 
do budowania partnerstwa i podejmowania 
współpracy z diecezjalnymi i parafialnymi 
Caritas oraz partnerami strategicznymi o po-

dobnych celach rzeczniczych . Caritas Polska 
intensywnie wspiera rozwój wolontariatu 
Caritas w Polsce jako koniecznej inwestycji 
w przyszłość organizacji, prowadząc dzia-
łania formacyjne, podnosząc kompetencje 
organizatorów wolontariatu i wolontariuszy 
oraz budując relacje z Caritas diecezjalnymi. 
Ważnym aspektem prowadzonego przez nas 
rzecznictwa są także kampanie społeczne 
mające na celu promowanie integralnego 
rozwoju człowieka oraz partycypacji spo-
łecznej.

Widzimy więc, że rzecznictwo to taki rodzaj 
świadczonej pomocy, który nie tyle doraźnie 
poprawia trudną, a niekiedy nawet trauma-
tyczną sytuację jednostek i społeczności, co 
próbuje zainicjować trwałe zmiany w men-
talności ludzkiej i strukturach społecznych 
na bardziej sprawiedliwe i ukierunkowane 
przede wszystkim na dobro człowieka.

Sednem rzecznictwa są zatem uporządkowa-
ne, metodyczne działania ukierunkowane na 
zmianę przepisów, praktyk lub nastawienia, 
poprzez racjonalne przedstawianie dowo-
dów i argumentów na to, dlaczego zmiany są 
konieczne, oraz w jaki sposób mogą zostać 
przeprowadzone. Istotą rzecznictwa jest też 
przekonanie, że zmiana może dokonać się 

na skutek procesu budowania świadomości, 
przedstawiania dowodów i argumentów na 
to, dlaczego jest potrzebna, oraz zdobywania 
zaangażowania osób mających możliwość 
wprowadzania takich zmian .

Jak w praktyce wygląda prowadzenie 
działań rzeczniczych?

Bardzo różnie, w zależności od celu, jaki 
poprzez konkretne działania zamierzamy 
osiągnąć. Nie sposób wymieniać w tym miej-
scu wszystkich, ale wspomnę o kilku. Jednym 
z narzędzi rzecznictwa prowadzonego przez 
Caritas Polska są z pewnością publikacje 
naukowe wydawane w ramach działań statu-
towych Obserwatorium. Mają one charakter 
wydawnictw tematycznych o profilu społecz-
nym. Poruszają problemy współczesnego 
świata i stanowią pole do interdyscyplinarnej 
debaty naukowej na temat sytuacji polskiego 
społeczeństwa oraz zachodzących w nim 
zmian .

Spośród wielu innych działań rzeczniczych 
należy wymienić także organizację kon-
ferencji naukowych, wykładów i szkoleń 
dotyczących aktualnych problemów społecz-
nych. Ponadto warto podkreślić też udział 
przedstawicieli Caritas Polska oraz Rady 
Partnerów działającej przy Obserwatorium 
Caritas w pracach rad, zespołów, komitetów 
i grup roboczych powołanych jako jednostki 
doradczo-wspierające w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecznej (Rada Pomocy 

Społecznej, Rada ds. Polityki Senioralnej, 
Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecz-
nej), Ministerstwie Sprawiedliwości (Rada 
Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy 
Skazanym), Caritas Europa (Grupa Specjalna 
ds. Komunikacji, Grupa Specjalna ds. Pomocy 
Humanitarnej, Grupa Specjalna ds. Współ-
pracy Międzynarodowej, Grupa Specjalna 
ds. Ekonomii Społecznej) oraz w Caritas 
Internationalis (Grupa Specjalna ds. Ekologii 
Integralnej).

Istotnym wsparciem w realizacji rzecznic-
twa jest bez wątpienia specjalistyczna, 
ukierunkowana komunikacja, która przy 
pomocy profesjonalnych metod informuje 
o problemie, jego skali, proponowanych roz-
wiązaniach oraz potrzebie konstruktywnego 
wsparcia od osób i instytucji decyzyjnych . 
Typowymi metodami komunikacyjnymi są: 
komunikaty i konferencje prasowe, artykuły 
prasowe, wydawnictwa, felietony, kampanie 
medialne i obywatelskie, obecność w me-
diach społecznościowych oraz organizowane 
przez nas publiczne eventy .

Jak określiłaby Pani cele 
Obserwatorium Caritas na przyszłość?

Wszelkie działania podejmowane przez 
Obserwatorium Caritas to, mówiąc bardziej 
ogólnie, nic innego, jak wierność podstawo-
wym celom organizacji, czyli wierze w czyny, 
odpowiedzi na nagłe sytuacje, transformacji 
życia, ulepszaniu sytuacji w Polsce i na świe-
cie . „Wiara w czyny” polega na wzbudzaniu 
nadziei poprzez głoszenie słowa Bożego 
wśród biednych społeczności oraz promo-
waniu rozwoju integralnego człowieka, zwal-
czaniu przyczyn biedy i przemocy poprzez 
solidarność w cierpieniu. „Odpowiedź na 
sytuacje nagłe” oznacza praktyczne działania 
pomocowe podczas kryzysów humanitar-
nych, po katastrofach naturalnych, np . zaist-
niałych w wyniku przemian klimatycznych, 
oraz po konfliktach zbrojnych. „Transforma-
cja życia” to z kolei pomoc praktyczna w roz-
woju integralnym człowieka, która rozwija 
jego godność i szacunek oraz pozwala prowa-
dzić bezpieczne życie. „Ulepszanie sytuacji 
na świecie” przekłada się na wsłuchanie się 
w głos najbardziej potrzebujących, biednych, 
oraz zorganizowanie potrzebnej, adekwatnej 
do sytuacji, pomocy .

W najbliższej przyszłości zamierzamy przede 
wszystkim zintensyfikować prace związane 
z rzecznictwem . Obserwatorium, jako swego 
rodzaju think tank naszej organizacji, będzie 
nadal prowadziło szeroko rozumiane badania 
dotyczące sytuacji społecznej w Polsce i na 
świecie oraz poszukiwało rozwiązań różnego 
rodzaju problemów będących udziałem 
jednostek i całych społeczności. Będzie także 
wspierało działania obszarów merytorycz-
nych Caritas Polska . 

Justyna Składowska,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁA

Rzecznictwo 
ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ 
MIŁOŚCI BLIŹNIEGO 
I SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ

Rozmowa z sekretarzem Caritas Polska  
oraz koordynatorką Obserwatorium Caritas  
dr Urszulą Bejmą

Panel dyskusyjny „Solidarnie 
z Caritas”, który odbył się 
w siedzibie Caritas Polska 
z udziałem Aloysiusa Johna, 
sekretarza generalnego Caritas 
Internationalis, przedstawicieli 
rządu,partnerów biznesowych 
i dyrektorów Caritas diecezjalnych



Asystent Dyrekcji

Recepcja

Obszar WOLONTARIATU

Zastępca Dyrektora

KOORDYNATOR 
DS. WOLONTARIATU

KOORDYNATOR PROJEKTU  
CZAS NA MŁODZIEŻ

Asystent psychologa

Specjalista ds. Rozliczeń

Specjalista 
ds. Wolontariatu

Specjalista ds. Akcji 
Społecznych

KIEROWNIK DZIAŁU 
POMOCY HUMANITARNEJ 
I ROZWOJOWEJ

Obszar ZAGRANICZNY

Zastępca Dyrektora

Zespół w Jemenie

Specjalista 
ds. Projektów 
Zagranicznych  
– Misja Jemen

Specjalista 
ds. Rozliczeń

Specjalista ds. Projektów 
Zagranicznych

Szef Misji Liban / Syria / 
Specjalista ds. Projektów 
Zagranicznych 

Szef Misji Jemen / 
Specjalista ds. Projektów 
Zagranicznych

KIEROWNIK DZIAŁU  
BLISKI WSCHÓD

Specjalista ds. Rozliczeń

Z-ca Kierownika Działu 
Pomocy Humanitarnej 
i Rozwojowej

Specjalista ds. Projek-
tów Zagranicznych

2 os.

2 os.

Obszar KRAJOWY

Zastępca Dyrektora

KIEROWNIK DZIAŁU 
DS. PROGRAMÓW 
SPOŁECZNYCH

Z-ca Kierownika / 
Koordynator ds. Pomocy 
Uchodźcom i Imigrantom

Doradcy zawodowi 
/ Doradcy ds. Integracji 
/ Konsultanci kulturowi

Terapeutka

Koordynator ds.  
Programu Uratuję Cię  
/ Sprawa dla Reportera

Specjalista 
ds. Społecznych

Specjalista 
ds. Społecznych

Koordynator ds. 
Wykluczenia Społecznego

Specjalista ds.  
Programów Senioralnych

Specjalista ds. Po-
mocy Uchodźcom 
i Migrantom

Specjalista ds.  
Programów Dziecięcych

Specjalista ds. Społecznych

Specjalista ds. 
Społecznych

3 os.

2 os.

2 os.

4 os.

Dyrektor
Radca prawny

Społeczny Doradca Ekonomiczny

KIEROWNIK DZIAŁU 
FUNDRAISINGU

Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Strategii i Promocji

IODO

Komisja Nadzorcza

BHP

Specjalista ds. Współpracy 
z Partnerami

Specjalista ds. Baz Danych

Specjalista ds. Współpracy 
z Darczyńcami

Specjalista ds. Fundraisingu

Sekretarz

Specjalista ds. Komunikacji 
Projektu NBM

Specjalista ds. Komunikacji 
Projektów Zagranicznych

Specjalista ds.  
Komunikacji i Eventów

Grafik

KIEROWNIK DZIAŁU 
KOMUNIKACJI

Zastępca Kierownika Działu 
Komunikacji

Specjalista ds.  
Komunikacji

Asystent duchowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kierownik ds. Finansowo- 
-Księgowowych

Specjalista ds. Księgowości 7 os.

Kierownik Działu  
Zasobów Ludzkich

Specjalista ds. HR

Specjalista ds. Kadr i Płac5 os.

KIEROWNIK DS. 
TECHNICZNYCH I LOGISTYKI

Pełnomocnik Dyrektora 
ds. Administracji 

i Budowania Centrum 
Usług Wspólnych

Koordynator ds. Logistyki

Specjalista ds. Technicznych

Pracownik usług 
czystościowych

Portier / pracownik 
ochrony

Magazynier

6 os.

Obszar EKOLOGIA  
/ STANDARDY ZARZĄDZANIA  
/ OBSERWATORIUM

Zastępca Dyrektora

KOORDYNATOR-
OBSERWATORIUM 

KOORDYNATOR DS.  
ZARZĄDZANIA STANDAR-
DAMI / PEŁNOMOCNIK 
DYREKTORA  
DS. ZARZĄDZANIA  
STANDARDAMI

Specjalista ds. IT 
i Bezpieczeństwa Danych

Specjalista ds. Cyfryzacji

Partnerzy naukowi

Animator krajowy
Animatorzy diecezjalni

Specjalista ds.  
Budowania Kompetencji 
Społeczno-Zawodowych

KOORDYNATOR 
PROJEKTU CARITAS 
LAUDATO SI  

Specjalista ds. Finansowego 
Rozliczania Projektu

Specjalista ds.  
Rozliczeń Grantów

Specjalista ds. Rozwoju 
Projektu i Zaplecza 
Eksperckiego

Specjalista  
Merytoryczny Projektu

Specjalista ds.  
Komunikacji Zewnętrznej

Specjalista ds. 
Administracji

2 os.

Kierownik Działu ds. 
Programów Pomocy 

Żywnościowej

Specjalista ds. Współpracy 
z Partnerami

Koordynatorzy diecezjalni

Specjalista ds. Rozliczeń2 os.

6 os.

3 os.

2 os.
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Struktura  
komunikacyjna  
Caritas Polska  
– plany na przyszłość

Zaangażowanie Caritas  
w pomoc charytatywną, 
edukacyjną i rozwojową w kraju 
WSPÓŁPRACA PODSTAWĄ 
ROZWOJU – MAŁGORZATA 
JAROSZ-JARSZEWSKA, 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
CARITAS POLSKA 
O KOORDYNACJI 
DZIAŁAŃ Z OŚRODKAMI 
DIECEZJALNYMI CARITAS 

Pomoc żywnościowa 
i rzeczowa

Wsparcie dla seniorów

Wsparcie dla  
osób chorych

Pomoc dzieciom i rodzinom

Pomoc wykluczonym 
społecznie

Pomoc migrantom 
i uchodźcom

Wzmacnianie i rozwój 
wolontariatu

Ekologia integralna 
w działaniach Caritas

Działania diecezjalnych 
ośrodków Caritas
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Współpraca  
podstawą sukcesu

Na czym polega współpraca Caritas 
Polska i Caritas diecezjalnych?

Staramy się wspierać diecezjalne Caritas, 
znajdować fundusze na realizację wspólnych 
programów, ale też razem wyznaczać kierunki 
działań odpowiadających na pojawiające się 
potrzeby społeczne. Chodzi również o odpo-
wiedzi na nagłe kryzysy, jak choćby ostatni 
kryzys migracyjny na granicy polsko-białoru-
skiej. Oczywiście Caritas diecezjalne prowa-
dzą dużo szerszą działalność niż te wspólne 
inicjatywy, podejmowane wraz z nami, i w tym 
również staramy się im pomagać. 

W jakich dziedzinach  
odbywa się ta współpraca?

Po pierwsze są to ogólnopolskie programy 
społeczne, jak „Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa”, czy „Spiżarnia Caritas”, 
w której jesteśmy koordynatorem, a dzia-
łania realizują Caritas diecezjalne. Jest też 
program „Na codzienne zakupy” prowadzony 
we współpracy z Fundacją Biedronki i są 
programy stypendialne dla dzieci: „Skrzydła” 
i „Dwa talenty” . Drugi rodzaj wspólnych 
działań to ogólnopolskie akcje, takie jak 
zbiórki żywności „Tak. Pomagam!”, obchody 
Dnia Dziecka, Dnia Dobra, czy też „Namioty 
Nadziei” – projekt realizowany w związku 
z kryzysem migracyjnym . Kolejny obszar to 
kampanie społeczne, np. „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”, „Jałmużna wielkopo-
stna”, czy „Kromka chleba”. To działania 
w przestrzeni medialnej wspierające pracę 
Caritas diecezjalnych w terenie . Czwarta 
dziedzina to pozyskiwanie darowizn żywnoś-
ciowych i rzeczowych od firm i instytucji 
publicznych i przekazywanie ich do Caritas 
diecezjalnych, które zagospodarowują je 
w swoich placówkach, np. wydając posiłki, 

paczki żywnościowe czy odzież osobom po-
trzebującym. Ponadto staramy się wspierać 
inwestycje w placówkach prowadzonych 
przez Caritas diecezjalne. W ubiegłym roku 
dotyczyło to głównie domów samotnej matki 
oraz domów matki i dziecka; w tym roku bę-
dziemy wspomagać przede wszystkim domy 
dziecka prowadzone przez Caritas . Chodzi 
o dofinansowanie remontów, modernizacji, 
rozbudowy, zakupów wyposażenia itp. Ostat-
nim rodzajem działań, jakie podejmujemy 
w ramach współpracy z Caritas diecezjalny-
mi, są rzecznictwo i reprezentowanie Caritas 
w Polsce. Należymy do różnego rodzaju 
rad społecznych w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, np. Rady Pomocy 
Społecznej, Rady ds. Polityki Senioralnej 
oraz Rady Głównej ds. Readaptacji i Pomocy 
Skazanym w Ministerstwie Sprawiedliwości. 
Braliśmy udział m.in. w pracach nad ustawą 
o niemarnowaniu żywności. Reprezentujemy 
Caritas diecezjalne we współpracy z dużymi 
partnerami biznesowymi, tworząc wspólne 
programy społeczne oraz zdobywając finan-
sowanie na różne działania.

Jakie wymierne efekty przynosi 
współpraca Caritas Polska i Caritas 
diecezjalnych?

W 2021 roku w ramach tej współpracy do 
Caritas diecezjalnych przekazane zostały 
43 mln zł – w formie wsparcia finansowego 
i rzeczowego oraz jako wartość dołado-
wanych kart przedpłaconych dla seniorów 
w ramach programu „Na codzienne zakupy” . 
Ważne są jednak nie tylko kwoty, ale i tworze-
nie mechanizmów wspólnego reagowania 
w nagłych sytuacjach rodzących pilne potrze-
by, jak to było w przypadku niedawnego kry-
zysu migracyjnego . Do pomocy migrantom 

i uchodźcom zgłosiły się Caritas diecezjalne 
i we współpracy z ich kierownictwem oraz 
lokalnymi proboszczami koordynowaliśmy te 
działania, tak żeby dokonywać potrzebnych 
zakupów i kierować wsparcie w odpowiednie 
miejsca .

Jakie są plany dotyczące współpracy 
z Caritas diecezjalnymi w tym roku?

Po pierwsze będziemy tworzyć zespoły 
koordynatorów w poszczególnych obszarach 
pomocy, dając im możliwość rozwijania 
wiedzy merytorycznej i kompetencji orga-
nizacyjnych . Robimy to od trzech lat w dzie-
dzinie pomocy seniorom – w programie 
„Na codzienne zakupy” budujemy zespoły 
koordynatorów, którzy zajmują się progra-
mami senioralnymi oraz wolontariuszy, 
którzy pracują z seniorami. Organizujemy 
warsztaty online, doroczne spotkania warsz-
tatowe, szkolenia . Podobnie jest w zespole 
koordynatorów „Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa”, który od lat regularnie 
się spotyka – służy to szkoleniom, integracji 
środowiska i przekazywaniu doświadczeń. 
Teraz rozszerzamy to budowanie zespołów 
o kierowników placówek – na przykład świe-
tlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, 
w których w ubiegłym roku zaczęliśmy reali-
zować program Akademia Caritas. 

Oczywiście nadal będziemy rozwijać wsparcie 
żywnościowe i rzeczowe – chcemy pozyskiwać 
partnerów, którzy będą w stanie przekazywać 
potrzebne artykuły w ilościach hurtowych – 
jesteśmy przygotowani, aby dystrybuować je 
dalej, do diecezji. Chcielibyśmy usystematy-
zować przekazywanie pomocy finansowej na 
programy realizowane w diecezjach, poprzez 
stworzenie systemu przyjmowania wniosków . 
Chcemy też łączyć działania z różnych obsza-
rów, tak aby różne grupy potrzebujących mo-
gły pomagać sobie nawzajem – na przykład 
dzieci ze świetlic środowiskowych i seniorzy, 
choćby w formule wolontariatu. Będziemy 
również wspierać dzieła prowadzone przez 
zgromadzenia zakonne i inne instytucje koś-
cielne, przy czym tę pomoc również chcemy 
przekazywać w dużej mierze za pośrednic-
twem Caritas diecezjalnych . 

Przemysław Bogusz,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁ

Małgorzata Jarosz-Jarszewska, zastępca 
dyrektora Caritas Polska (pierwsza kobieta 
na tym stanowisku) – współpracuje z Caritas 
diecezjalnymi w obszarach społecznych, 
koordynując programy skierowane do 
seniorów, dzieci, migrantów i uchodźców, osób 
wykluczonych, a także działania w ramach 
projektu UratujeCie.pl i inicjatyw pomocowych 
podejmowanych w porozumieniu z telewizyjnym 
magazynem „Sprawa dla reportera”.
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Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 
– Podprogram 2020

Caritas Polska, w ramach konkursu ofert, 
została wybrana na organizację partnerską 
do udziału w Programie Operacyjnym 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dzięki 
pracownikom Caritas z 26 diecezji z całej 
Polski w okresie od 22 grudnia 2020 r . do 31 
października 2021 r. 11 843 tony produktów 
spożywczych o wartości 58,4 mln zł trafiło 
do 264 899 osób najbardziej potrzebujących, 
m.in. do: osób o najniższych dochodach, 
starszych, bezdomnych, niepełnosprawnych 
oraz do migrantów. Pomoc można było uzy-
skać w 790 punktach wydawania żywności. 
Głównie były to parafie, ośrodki pomocy 
społecznej, jadłodajnie i placówki prowadzo-
ne przez Caritas oraz inne współpracujące 
organizacje . W trudnym czasie pandemii 
COVID-19 dystrybucja żywności w Polsce 
została wsparta przez służby mundurowe. 
Lokalne organizacje partnerskie wydały 
904 434 paczek żywnościowych i 258 901 
posiłków. W ramach realizacji Podprogramu 
2020 regionalne organizacje partnerskie 
przeprowadziły 1954 warsztatów dla 29 852 
uczestników w 16 województwach .  

Spiżarnia Caritas

Spiżarnia Caritas to ogólnopolski program 
odbioru i dystrybucji pełnowartościowych 
produktów żywnościowych wycofanych ze 
sprzedaży. Głównie są to produkty chłodni-
cze z krótkim terminem przydatności do spo-
życia, w tym mięso, ryby i nabiał, pieczywo 
oraz warzywa i owoce. Żywność jest przeka-
zywana najbardziej potrzebującym w postaci 
paczek lub posiłków w punktach wydawania 
żywności Spiżarni Caritas, Parafialnych Ze-
społów Caritas i innych placówek. W 2021 r. 
sklepy przekazały prawie 7000 ton żywności 
o wartości około 88 mln zł. Program realizo-
wany był przez Caritas diecezjalne i organiza-
cje pożytku publicznego w ok. 1350 sklepach 
i magazynach różnych sieci handlowych. 
Cykliczne wsparcie żywnoś ciowe uzyskało 
ponad 60 tys. osób. Partnerami akcji były 
sieci sklepów Biedronka, Carrefour, Lidl, 
Tesco, Netto, Kaufland, Selgros, Aldi, Grupa 
Eurocash, Auchan i Bi1 . Caritas Polska koor-
dynuje 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 marno-
waniu żywności.

>>

PROGRAMY 
POMOCOWE
realizowane w kraju  
przez Caritas Polska 

264 899 osób   
potrzebujących

beneficjenci

Program ogólnopolski; Podprogram 2020  

22.12.2020 – 31.10.2021

Źródła finansowania: POPŻ, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Unia 
Europejska 

wsparcie

caritas .pl/projekty/program-ope-
racyjny-pomoc-zywnosciowa

11 843 tony 
produktów spożywczych 
o wartości 58,4 mln zł

60 000 osób   
potrzebujących

beneficjenci

Program całoroczny,  
realizowany od 2017 roku

Źródła finansowania: partnerzy biznesowi

wsparcie

caritas .pl/projekty/ 
spizarnia-caritas

7000 ton żywności 
o wartości 88 mln zł

32 000 osób   
potrzebujących

beneficjenci

„Tak. Pomagam!” – zbiórki żywności odbywające 
się się dwa razy do roku, w okresie 

wielkanocnym i bożonarodzeniowym

Źródła finansowania: partnerzy biznesowi

wsparcie

caritas .pl/projekty/tak-poma-
gam

207 755 kg żywności 
o wartości 1 035 000 zł

Zbiórka żywności 
„Tak. Pomagam!” 

W 2021 r. XIX Zbiórka Żywności Caritas 
w ramach akcji „Tak. Pomagam!” – z powodu 
pandemii COVID-19 – odbyła się raz, w piątek 
i sobotę 3 i 4 grudnia. Wolontariusze zbierali 
żywność m.in. w sklepach Biedronka, Lidl, 
Carrefour, Kaufland, Lewiatan, Mila, Netto, 
Stokrotka, Społem, Auchan i Bi1. W koszach 
Caritas znalazły się: mleko, mąka, cukier, 
makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, kon-
serwy mięsne i warzywne, dżemy, majonez, 
sosy i zupy w proszku, herbata, płatki śniada-
niowe, napoje i słodycze dla najmłodszych, 
a także środki czystości. 207 755 kg żywności 
trafiło do blisko 32 tys. osób: rodzin wielo-
dzietnych, rodziców samotnie wychowują-
cych dzieci, bezdomnych i chorych oraz do 
placówek pomocowych prowadzonych przez 
Caritas diecezjalne. W akcję zaangażowanych 
było ok. 12 tys. wolontariuszy, którzy zbierali 
żywność w 1357 sklepach.

W orędziu na Światowy Dzień Żywności 
papież Franciszek napisał, że pokonanie 
głodu to jedno z najważniejszych wyzwań 
ludzkości. Podkreślił, że „tylko wspólne 
działania zapewnią każdemu człowiekowi 
dostęp do pełnowartościowej 
i przystępnej cenowo żywności". Dodał 
również, że „aby ratować zdrowie 
planety i całej naszej populacji, musimy 
zachęcać do aktywnego uczestnictwa 
w zmianach na wszystkich możliwych 
szczeblach i reorganizować systemy 
żywnościowe jako całość".

W tym duchu Caritas Polska  
od lat realizuje i rozwija  
programy żywnościowe.

Pomoc żywnościowa i rzeczowa 



Ilość żywności z różnych źródeł 
przekazanej osobom potrzebującym 
przez Caritas Polska
i Caritas diecezjalne 

Spiżarnia Caritas
7 000 ton 
POPŻ
11 843 tony 
RARS
850 ton
„Tak. Pomagam!”
207 ton
Wigilia Caritas
65 ton

Łączna ilość: 

19 965 ton
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Wigilia Caritas
Idea wydarzenia wywodzi się z Poznania, 
gdzie od 15 lat ubodzy gromadzą się na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poz nańskich 
przy wspólnej Wigilii. Od 2017 r. akcję orga-
nizują także inne miasta. Co roku ubodzy, 
bezdomni i samotni spotykają się 24 grudnia 
lub dzień wcześniej przy wspólnym stole. 
W 2021 r., już po raz piąty, Caritas Polska 
zorganizowała ogólnopolską akcję Wigilia 
Caritas, przestrzegając zasad sanitarnych 
obowiązujących w czasie pandemii.

W roku 2021 w organizację Wigilii Caritas 
zaangażowało się 108 miast w całej Polsce. 
W 44 miastach 12 tys. potrzebujących za-
siadło do wigilijnej wieczerzy lub otrzymało 
gotowy posiłek na wynos, a w 64 miastach 
kolejnych 18 tys. osób otrzymało paczki 
z żywnością, z której można było samodziel-
nie przygotować wigilijną kolację. W pako-
wanie i rozdawanie paczek zaangażowało się 
ok . 2 tys . wolontariuszy z 34 diecezji . W sumie 
65 ton żywności trafiło do 30 tys. osób. Akcję 
od początku wspiera Selgros Cash & Carry, 
a w tym roku także Auchan. 

3.  Środki higieniczne  
i żywność z RARS

W 2021 r . Caritas Polska rozdystrybuowa-
ła do Caritas diecezjalnych środki higie-
niczne i żywność pochodzące z Rządowej 
Agencji Rezerw Strategicznych. Środki 
ochrony i żywność ośrodki diecezjalne 
Caritas przekazały osobom potrzebują-
cym. Wartość środków ochrony i żywnoś-
ci wynosiła ok. 805 607 zł.

30 000 osób   
potrzebujących

beneficjenci

Akcja organizowana raz w roku  
w wielu miastach Polski

Źródła finansowania: partnerzy biznesowi

wsparcie

caritas .pl/projekty/wigilia-caritas

65 ton żywności

60 000 osób   
potrzebujących

beneficjenci

Akcja ogólnopolska odbywająca się  
dwa razy do roku

Źródła finansowania: Rządowa Agencja  
Rezerw Strategicznych 

wsparcie 850 ton 
żywności o wartości  
8 864 573 zł

bezdomni, placówki 
medyczne i opiekuń-
cze Caritas, zgroma-
dzenia zakonne

beneficjenci

Źródła finansowania: Rządowa Agencja  
Rezerw Strategicznych 

wsparcie środki ochrony o wartości 

7 639 540 zł

potrzebującybeneficjenci

Źródła finansowania: Rządowa Agencja  
Rezerw Strategicznych 

wsparcie środki higieniczne  
i żywność o wartości  

805 607 zł

1. Pomoc żywnościowa z RARS

850 ton żywności z Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych zostało przekaza-
nych potrzebującym na Wielkanoc i Boże 
Narodzenie, były to: konserwy mięsne, 
konserwy rybne, pasztety, dania gotowe, 
masło, smalec, cukier, makaron, mąka 
i woda. Z żywności skorzystało około 
60 tys. osób (seniorów i osób bezdom-
nych). Przekazywano ją w formie paczek, 
których było ok. 140 tys., lub w formie 
posiłków, których wydano ok. 300 tys. 
Dystrybucję żywności w postaci paczek 
prowadziły Caritas diecezjalne, Para-
fialne Zespoły Caritas i wolontariusze, 
którzy dowozili żywność do domów se-
niorów. Korzystano także z pomocy WOT, 
strażaków i straży miejskiej. Ta forma 
pomocy była przeznaczona głównie dla 
seniorów. Żywność była też dostarczana 
do jadłodajni Caritas, do których trafiają 
głównie osoby bezdomne. Z pomocy ko-
rzystało ok. 36 tys. seniorów i ok. 15 tys. 
osób bezdomnych oraz dodatkowo ok . 
9 tys. osób potrzebujących.

2.  Środki ochrony osobistej z RARS

W ramach współpracy z Rządową Agencją 
Rezerw Strategicznych w 2021 r . Caritas 
Polska przekazała osobom bezdomnym 
środki ochrony osobistej o wartości 
997 040 zł. Ponadto na walkę z COVID-19 
(w ramach akcji Wdzięczni Medykom) 
przekazała środki ochrony z RARS o war-
tości 6 642 500 zł placówkom medycznym 
i opiekuńczym prowadzanym przez 
Caritas diecezjalne oraz zgromadzeniom 
zakonnym .

Pomoc żywnościowa i rzeczowa z RARS

Wsparcie z RARS (Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych) 
przekazane na konkretne cele

Wsparcie 
żywnościowe 

seniorów i osób 
bezdomnych
8 153 598 zł

Wspracie osób 
bezdomnych 
(środki ochrony 
osobistej) 
997 040 zł

Środki ochrony 
osobistej na walkę 

z COVID-19 
(w ramach programu 
Wdzięczni Medykom)

6 642 500 zł

Wsparcie osób 
potrzebujących 

805 607 zł

Łączna wartość pomocy: 16 598 745 zł

działania Caritas w Polsce   >>

ok.  300 000  osób 
potrzebujących otrzymywało 
regularną pomoc żywnościową

ponad  19 965  ton żywności 
przekazano potrzebującym

ponad  156,6  mln zł to wartość 
PRZEKAZANEJ ŻYWNOŚCI 

pomoc realizowało ok.  800  
punktów wydawania żywności  
z POPŻ oraz z magazynów Caritas

W ramach programów  
POPŻ, Spiżarnia Caritas,  
„Tak.Pomagam!”,  
Wigilia Caritas  
oraz wsparcia z RARS:



Koperta życia CaritasImię 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   
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Karta „Na codzienne 
zakupy” 2021, 
edycja IV

Program ma na celu pomoc seniorom 60+ 
ubogim, potrzebującym, dotkniętym wyklu-
czeniem socjalnym i społecznym. Potrze-
bujący otrzymują wsparcie finansowe przez 
10 miesięcy w wysokości 150 zł miesięcznie 
na karcie przedpłaconej. Karta służy do płat-
ności za zakupy w sieci sklepów Biedronka. 
Można nią zapłacić za produkty spożywcze, 
chemię gospodarczą, środki czystości 
i artykuły higieny osobistej (z wyłączeniem 
wyrobów alkoholowych, tytoniowych, 
produktów dla zwierząt, tekstyliów oraz arty-
kułów przemysłowych). Celem programu jest 
wymierna, całoroczna pomoc finansowa dla 
osób starszych, samotnych, potrzebujących, 
zamieszkujących małe miejscowości lub 
wsie . W 2021 r . pomoc w tej formie otrzy-
mało 10 tys. osób. Beneficjentów programu 
wskazały Caritas diecezjalne, doskonale zo-
rientowane w potrzebach seniorów będących 
w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej . 
Beneficjenci, którzy nie byli w stanie sami 
dotrzeć do sklepu bądź potrzebowali po-
mocy podczas zakupów, mogli skorzystać 
z pomocy 3,5 tys . wolontariuszy .

Gaz-System  
dla seniorów
Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-
-System S.A. i Caritas Polska od połowy 
maja 2021 r., wspólnie realizowały projekt 
polegający na pomocy seniorom. Gaz-System 
przeznaczył na ten cel ponad 500 000 zł. 
Program był prowadzony w 64 gminach, 
zlokalizowanych w 10 województwach .

Wsparcie skierowane było do osób w wieku 
60+ zagrożonych wykluczeniem społecznym 
z powodu ubóstwa, niepełnosprawności 
lub niesamodzielności. Pomoc świadczona 
była na terenie gmin, w których Gaz-System 
eksploatuje istniejącą sieć gazową i realizuje 
inwestycje. Dystrybucja posiłków i paczek 
była prowadzona za pośrednictwem 
diecezjalnych Caritas i poprzez parafie. 
W projekcie wzięły udział diecezjalne Caritas 
z Gdańska, Przemyśla, Szczecina, Opola, Sos-
nowca, Torunia, Zielonej Góry, Ełku, Łomży, 
a także Caritas Polska, która realizowała 
projekt w Warszawie .

800 seniorów otrzymało Paczki Życia, zawie-
rające m.in.: bony zakupowe Sodexo o war-
tości 100 zł, Kopertę Życia Caritas, maseczkę 
bawełnianą i maseczki jednorazowe oraz żel 
antywirusowy do dezynfekcji rąk. Kolejnych 
800 seniorów przez 3 miesiące otrzymywało 
ciepłe posiłki (dostarczane do domu dwa 
razy w tygodniu), otrzymali oni także Kopertę 
Życia Caritas, żel antywirusowy do dezynfek-
cji rąk i maseczki jednorazowe.

Koperta Życia Caritas 
Działanie na rzecz osób starszych, samot-
nych, przewlekle chorych, niepełnospraw-
nych, senioralnych opiekunów i wolonta-
riuszy, a pośrednio także do ratowników 
medycznych wzywanych do pomocy w sytu-
acji zagrożenia życia czy zdrowia seniora. Ko-
perta Życia Caritas to praktyczny przedmiot 
zawierający wiarygodne informacje o stanie 
zdrowia seniora, które będą łatwo dostępne 
dla służb ratunkowych. Koperta ma ułatwić 
służbom medycznym udzielenie pomocy, 
a także zwiększyć poczucie bezpieczeństwa 
seniorów i uspokoić ich, że przekazane 
ratownikom informacje są pełne i prawdziwe. 
Koperta 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 
w każdym domu. Poza kartą, zawierającą 
podstawowe informacje o domowniku, 
w pakiecie Koperty Życia Caritas znajdują się 
też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka 
na lodówkę informująca, że znajduje się 
w niej Koperta Życia Caritas, oraz wizytówka 
do portfela z podstawowymi informacjami 
na temat seniora, na wypadek, gdyby pomoc 
służb medycznych była potrzebna poza miej-
scem zamieszkania, np. na ulicy. Koperty są 
przekazywane seniorom przez wolontariuszy 
Caritas diecezjalnych, w razie potrzeby człon-
kowie 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.

Działania edukacyjne, 
medialne i rzecznicze 
o tematyce senioralnej

Pracownicy i wolontariusze Caritas uczestni-
czą i organizują liczne wydarzenia o charak-
terze edukacyjnym, medialnym i rzeczniczym 
na poziomie lokalnym i ogólnopolskim, pre-
zentując problemy seniorów i wypracowując 
coraz skuteczniejsze formy pomocy osobom 
starszym. W roku 2021 były to m.in.:

•  Wypracowanie, publikacja i upowszech-
nianie raportu senioralnego Seniorzy 
niewidzialni – obecni? Starzejące się społe-
czeństwo: prognozy, wyzwania, możliwości 
autorstwa dr. Rafała Bakalarczyka (sierpień 
2021) . 

•  Panel senioralny zorganizowany przez 
Caritas Polska podczas Forum Ekonomicz-
nego w Karpaczu, z udziałem specjalistów 
ze sfery nauki, biznesu, rządu, samorządu 
lokalnego, sektora pozarządowego.

•  Liczne warsztaty on-line dla koordynatorów 
i liderów programów senioralnych w Caritas 
mające na celu upowszechnianie wiedzy 
specjalistycznej na temat działań z seniora-
mi i wymianę lokalnych doświadczeń. 

•  Udział pracowników Caritas w gremiach 
i radach związanych z podejmowaniem 
decyzji czy opiniowaniem projektów ustaw 
o tematyce senioralnej, np. członkostwo 
przedstawicielki Caritas Polska w Radzie ds . 
Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Senior Caritas* 
W ramach programu, na zasadzie konkursu, 
Caritas Polska wyłoniła 52 projekty aktywi-
zacji seniorów, które otrzymały dofinanso-
wanie w wysokości od 3000 zł do 12 000 zł. 
Celem projektów jest poprawa jakości życia 
seniorów poprzez ich aktywizację i wsparcie, 
tworzenie więzi przyjacielskich (pokolenio-
wych i międzypokoleniowych), wspieranie 
i aktywizowanie sieci pomocy i samopomocy 
w społecznościach lokalnych i tym samym 
minimalizowanie procesów osamotnienia 
i wykluczenia społecznego seniorów. 
Nowością jest włączenie w projekty działań 
mających na celu minimalizowanie wyklu-
czenia cyfrowego osób 60+. Środki finansowe 
przekazane w konkursie Senior Caritas są 
przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie 
różnych form aktywizacji lub wsparcia senio-
rów, przede wszystkim na: 
•  działania pomocowe – tworzenie lokalnych, 

kameralnych sieci pomocy wzajemnej 
i międzypokoleniowej, grup pomocy i samo-
pomocy dla seniorów; 

•  działania związane z organizacją wypo-
czynku i aktywności fizycznej małych grup 
seniorów; 

•  działania związane z minimalizacją procesów 
wykluczenia, osamotnienia i izolacji senio-
rów z wykorzystaniem nowych technologii . 

Dodatkowe punkty zdobyły te projekty, 
w których znalazły się działania związane 
z postacią prymasa Stefana Wyszyńskiego 
lub papieża Jana Pawła II. 

W programie Senior Caritas zaplanowano 
ok. 1000 działań i wydarzeń dla ponad 
3,5 tys . seniorów i 1,5 tys . wolontariuszy . 
W związku z pandemią realizacja tych zadań 
została przedłużona do grudnia 2021. 

*  program Senior Caritas był finansowany w roku 
2020, a realizowany w roku 2021 .

21 600 seniorów  beneficjenci

Akcja Caritas Polska realizowana od 2020 roku 
z Fundacją Biedronki, a w 2021 r. także z firmą 
GazSystem

Źródła finansowania: Caritas Polska, Fundacja 
Biedronka, Gaz-System S.A.

rodzaj  
wsparcia

caritas .pl/koperta

koperta życia

ponad 3500  
seniorów

beneficjenci

Program ogólnopolski realizowany od kwietnia 
2020 r. w 33 Caritas diecezjalnych . Z powodu 
pandemii finansowanie większości działań 
zostało przedłużone do grudnia 2021 R.

Źródła finansowania: Fundacja Biedronki

wartość 
programu

caritas .pl/projekty/program-se-
nior-caritas

450 150 zł 1800 seniorów
beneficjenci

Program realizowany od maja 2021 r.  
w 10 województwach

Źródła finansowania: Gaz-System S.A.

kwota 
wsparcia 505 000 zł

10 000 seniorów  beneficjenci

Program realizowany we współpracy z Fundacją 
Biedronki od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r.

Źródła finansowania: Fundacja Biedronki

karta .caritas .pl

rodzaj  
wsparcia

karta, działania  
towarzyszące

kwota 
wsparcia 14 500 000 zł

Wsparcie dla seniorów  10 000  seniorów korzystało  
regularnie z karty „Na codzienne zakupy”

 21 600  seniorów  
otrzymało Kopertę Życia Caritas

 1000  seniorów skorzystało  
z obiadów dowożonych do ich domów 

 15 000 000  zł to wartość wsparcia  
w ramach programów senioralnych

 3500  wolontariuszy  
zaangażowało się w pomoc  

i działania aktywizujące seniorów
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Program Uratuję Cię 
oraz serwis zbiórkowy 
uratujecie.pl
Caritas Polska w kwietniu 2015 r. stworzyła 
program pomagam .caritas .pl, który od 
kwietnia 2019 r. funkcjonuje jako program 
Uratuję Cię oraz internetowy serwis chary-
tatywny uratujecie.pl. Uratujecie.pl łączy 
zbiórki prowadzone w internecie z integracją 
społeczną przy wspólnym działaniu osób 
prywatnych, biznesu i instytucji na rzecz 
potrzebujących. Serwis internetowy jest 
głównym elementem programu Uratuję Cię. 
Celem programu jest budowanie kręgów 
pomocy złożonych z osób i firm wspierają-
cych osoby w potrzebie. Środki finansowe 
pozyskane przez Caritas w ramach zbiórek 
internetowych przeznaczone są na ratowanie 
życia i zdrowia dorosłych i dzieci, których 
leczenie i rehabilitacja zależy od ogromnych 
pieniędzy, znacznie przekraczających moż-
liwości pojedynczych osób i rodzin. Zbiórki 
komunikowane są na stronie uratujecie.pl, 
promowane w mediach społecznościowych 
oraz na stronie głównej Caritas Polska. 
Uratujecie .pl wykorzystuje nowe technologie 
do zbierania pieniędzy i budowania relacji 
z darczyńcami. Z finansowego wsparcia 
programu mogą skorzystać osoby w trudnej 
sytuacji życiowej, chore, ubogie, które 
wyczerpały możliwości uzyskania dofinan-
sowania ze środków publicznych. W 2021 r. 
Caritas Polska założyła 56 nowych zbiórek, 
co stanowi wzrost o ponad 100% w porów-
naniu do 26 zbiórek założonych w 2020 r. 
Historie wszystkich osób, którym pomaga 
Caritas, można poznać wchodząc na stronę 
uratujecie .pl .

„Sprawa dla 
reportera” – program 
wspierający zbiórki 
Uratuję Cię
W styczniu 2021 r. do programu Uratuję Cię 
włączone zostały zbiórki charytatywne dla 
osób potrzebujących, ogłaszane w formie ak-
cji SMS w programie „Sprawa dla reportera” 
(TVP1). Historie beneficjentów prezentowane 
są w formie reportaży w programie Elżbiety 
Jaworowicz. W dniu emisji uruchamiana jest, 
trwająca miesiąc, zbiórka SMS-owa dla osób, 
które pojawiły się w programie. Równocze-
śnie otwieramy dla tych osób zbiórki indywi-
dualne w serwisie uratujecie .pl, co pozwala 
dotrzeć do szerszego grona darczyńców oraz 
ułatwia telewidzom dokonywanie wpłat. 
Bliska współpraca z redakcją programu 
„Sprawa dla reportera” spowodowała efekt 
synergii – pozwoliła na zbudowanie większej 
rozpoznawalności serwisu uratujecie.pl, 
pozyskanie dużej grupy nowych darczyńców 
i znaczny wzrost wysokości darowizn. W roku 
2021 przeprowadzonych zostało 39 zbiórek 
SMS-owych ogłoszonych w programie 
„Sprawa dla reportera” dla osób potrzebu-
jących (to o 3 zbiórki więcej niż w 2020 r.), 
w tym 16 zbiórek dla osób dorosłych i 23 
zbiórki dla dzieci. Celem większości zbiórek 
było wsparcie leczenia i rehabilitacji czy 
zakup kosztownych leków . Kwota darowizn 
pozyskanych przez zbiórki SMS-owe ogło-
szone w programie „Sprawa dla reportera” 
wyniosła 7 565 888 zł (nie wliczając zbiórek 
z ostatnich 2 miesięcy roku).

56 nowych zbiórek 
beneficjenci

Program całoroczny realizowany od 2015 r.

Źródła finansowania: wpłaty darczyńców 
indywidualnych 

kwota  
wsparcia

uratujecie .pl

1 736 168 zł 41 osób  (akcji SMS)beneficjenci

Program całoroczny realizowany  
od stycznia 2021 r. 

Partnerzy:  TVP1

kwota  
wsparcia 7 565 888 zł

środki przekazane beneficjentom 
i zebrane w ramach serwisu 
UratujeCie.pl oraz w ramach 
współpracy z TVP („Sprawa 
dla reportera”) w 2021 r.

Środki przekazane osobom potrzebującym
(zebrane przez serwis UratujeCie.pl 
i wspierający go program „Sprawa dla 
reportera”)

Środki zebrane w ramach współpracy 
z TVP („Sprawa dla reportera”) 

Środki zebrane w ramach serwisu 
UratujeCie.pl

8 584 778 zł

1 736 168 zł

7 565 888 zł

Wsparcie dla osób chorych  9 302 056  zł zebrano w ramach serwisu 
uratujecie.pl i programu „Sprawa dla reportera”

 64  zbiórki PRZEPROWADZONO  
w ramach serwisu uratujecie.pl

 24  osoby uzyskały pomoc  
(ich zbiórki zostały 

zakończone) 
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Dwa Talenty skorzystało 150 dzieci na łączną 
kwotę 300 000 zł. W roku szkolnym 2021/2022 
w ramach programu Skrzydła zostały przy-
znane 344 stypendia na kwotę 516 000 zł oraz 
170 stypendiów w podprogramie Dwa Talenty 
na łączną kwotę 340 000 zł.

Tornister Pełen 
Uśmiechów 
Głównym celem akcji jest zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów z mniej zamożnych 
rodzin. Ideą jest przekazanie dzieciom pod 
koniec wakacji plecaków wraz z kompletną 
wyprawką szkolną. Akcję realizują Caritas 
diecezjalne i Parafialne Zespoły Caritas, 
które wśród diecezjan i parafian oraz 
partnerów instytucjonalnych pozyskują 
środki lub gotowe wyprawki szkolne dla 
uczniów. W akcję 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 i Rzeszów. W latach 2017-2021 finał 
odbywał się na terenie Caritas Archidiecezji 
Przemyskiej – XIII finał odbył się 22 sierpnia 
w Zarzeczu. Wydarzenie transmitowane było 
przez Telewizję Polską. Towarzyszyły mu 
występy artystyczne, podczas których dzie-
ciom wręczane zostały tornistry wyposażone 
w kolorowe przybory szkolne (m.in. zeszyty, 
piórniki, notesy, długopisy, kredki, a także 
gry edukacyjne, słowniki i łamigłówki). Orga-
nizatorzy zapewnili dzieciom moc atrakcji, 
m .in . warsztaty z animatorami z Centrum 
Nauki Kopernik. W 2021 r. do uczniów trafiło 
blisko 6400 wyprawek szkolnych . Podczas 
eventu w 2021 r. „Caritas dzieciom – powrót 
do szkoły” zainaugurowano nowy projekt – 
Akademia Caritas Dzieciom .

Wakacyjna  
Akcja Caritas
Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną z najwięk-
szych inicjatyw prowadzonych w okresie 
letnim i jedną z najstarszych prowadzonych 
przez Caritas w Polsce. Jest przeznaczona 
dla dzieci z rodzin, których nie stać na pełno-
płatny wyjazd na wakacje. W akcję włączają 
się wszystkie diecezjalne zespoły Caritas. Na 
kolonie, półkolonie i wycieczki wyjeżdżają 
m.in. podopieczni świetlic parafialnych 
i socjoterapeutycznych oraz dzieci i młodzież 
objęte programem Skrzydła. Celem Waka-
cyjnej Akcji Caritas jest wyrównywanie szans 
rozwojowych i społecznych dzieci z uboższych 
rodzin. Dzięki zbiórkom prowadzonym przez 
Caritas mają one okazję skorzystać z wyjaz-
dów wakacyjnych, na które bez wsparcia ich 
rodziny nie mogłyby sobie pozwolić. Diecezjal-
ne Caritas dysponują 40 ośrodkami własnymi, 
ale na czas wakacji, z racji zainteresowania 
akcją, konieczne jest wynajęcie ponad 100 
dodatkowych miejsc wypoczynku . W ostat-
nich 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 ulokowanych w małych 
miejscowościach, z dala od zgiełku i tłumów 
oraz półkolonie prowadzone w świetlicach 
Caritas. Skorzystało z nich ok. 8000 dzieci.

edukacyjne, m.in. w modułowe pracownie. 
To narzędzia pozwalające na prowadzenie 
dodatkowych zajęć w świetlicach z wykorzys-
taniem metody badawczej. Pracownie dają 
podopiecznym świetlic możliwość ciekawego 
spędzenia czasu, a przy okazji przyswojenia 
wiedzy z różnych dziedzin nauki. Darmowe 
zajęcia w świetlicach przyczynią się do 
wyrównania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży. Podopieczni świetlic, ze względu 
na sytuację materialną rodzin, najczęściej nie 
uczestniczą, tak jak ich rówieśnicy, w komer-
cyjnej ofercie edukacyjnej . 

Ciekawym przedsięwzięciem realizowanym 
przez świetlice jest konkurs dla dzieci i mło-
dzieży „Krok za grosz”. Konkurs polega na 
zbieraniu kroków podczas wspólnych wyjść 
i wędrówek. Zebrane kroki zostaną prze-
liczone na środki finansowe, które Caritas 
wpłaci na rzecz wybranego dziecka mającego 
zbiórkę w serwisie uratujecie.pl.

Caritas Dzieciom to kompleksowy, oparty na wieloletnich doświadczeniach program wsparcia dla dzieci 
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Obejmuje m.in. organizację wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży, wsparcie edukacyjne, wspomaganie rozwoju pasji i talentów oraz codzienną opiekę w placówkach 
świetlicowych. W ramach programu Caritas Dzieciom prowadzone są różne programy i akcje.

413 Uczniów   
w roku szkolnym 2020/2021

514 uczniów   
w roku szkolnym 2021/2022

beneficjenci

kwota 
wsparcia 

caritas .pl/dzieci

694 500 zł   
w roku szkolnym 2020/2021

856 000 zł   
w roku szkolnym 2021/2022

8000 dzieci i osób do 18 r.ż. 
beneficjenci

caritas .pl/dzieci

Źródła finansowania: środki własne Caritas 
diecezjalnych pochodzące z Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom, dotacje i środki otrzymane 
od partnerów, dotacje z Senatu RP na rzecz 
Polonii, środki Caritas Polska

ok . 3000 uczniów  
beneficjenci

caritas .pl/dzieci

Partnerzy: Caritas diecezjalne, YaqProjekt 
Pracownia Rozwoju Społecznego

6400 uczniów
beneficjenci

caritas .pl/dzieci

Ambasadorzy: prezydent Andrzej Duda  
i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda

Akademia Caritas Dzieciom to projekt skiero-
wany do dzieci i młodzieży – podopiecznych 
placówek świetlicowych prowadzących 
przez Caritas diecezjalne. W całej Polsce jest 
ok . 100 placówek, gdzie z codziennej opieki 
pedagogów i terapeutów korzysta ok . 3000 
dzieci. To miejsca, do których młodzi ludzie 
mogą przyjść po zajęciach szkolnych, odrobić 
lekcje, często zjeść posiłek, ale przede 
wszystkim porozmawiać i być wysłuchanym. 
Program odpowiada na potrzeby dzieci 
i młodzieży związane z trudną i często niezro-
zumiałą dla nich sytuacją powstałą na skutek 
pandemii .

Projekt Akademia Caritas Dzieciom zakłada 
przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki 
zintegrowanej w świetlicach Caritas. Akcja 
pilotażowa objęła 25 placówek oraz 25 szkół, 
w których funkcjonują Szkolne Koła Caritas. 
Projekt będzie rozszerzany na kolejne 
placówki w miarę pozyskiwanych środków 
finansowych na ten cel. Warsztaty mają cha-
rakter motywacyjny i są skoncentrowane na 
wzmacnianiu własnej wartości, konkretyzacji 
marzeń, zachęcie do rozwijania oraz reali-
zacji zainteresowań. Ważnymi elementami 
warsztatów są: wzmocnienie dobrej atmosfe-
ry w grupie rówieśniczej, postawa szacunku 
i obniżenie poziomu zachowań ryzykownych 
oraz nauka radzenia sobie w różnych sytu-
acjach kryzysowych . Z tej formy pomocy 
skorzysta w sumie ok . 1000 uczniów .

W celu uatrakcyjnienia zajęć Caritas Polska 
postanowiła doposażyć świetlice w materiały 

Akademia Caritas Dzieciom

Skrzydła

To program długoterminowej pomocy skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych i szkół 
średnich, którzy z powodu złej sytuacji mate-
rialnej rodziny potrzebują wsparcia. Pomoc, 
w zależności od potrzeb, polega na zapew-
nieniu posiłku w szkole, odzieży, przyborów 
szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek 
i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wy-
równawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje . 
Wysokość stypendium to 1500 zł. W ramach 
programu funkcjonuje również podprogram 
stypendialny Dwa Talenty dla uczniów odno-
szących sukcesy, m.in. sportowe, muzyczne, 
aktorskie. Dzięki temu stypendium mogą oni 
uczestniczyć w zajęciach rozwijających ich 
pasje (np. treningach, kołach zainteresowań), 
uczestniczyć w wyjazdach oraz zakupić 
przedmioty potrzebne do realizacji pasji (np. 
instrumenty muzyczne czy sprzęt sportowy). 
Stwarzając młodym osobom możliwość 
rozwijania się w wybranej dziedzinie, Caritas 
umacnia je w przekonaniu, że warto dążyć do 
celu. Wysokość stypendium to 2000 zł.  

W roku szkolnym 2020/2021 stypendia 
z programu Skrzydła otrzymało 263 dzieci 
na łączną kwotę 394 500 zł, a z podprogramu 

Wakacje dla dzieci 
zorganizowane przez  
Caritas Diecezji KieleckiejPomoc dzieciom i rodzinom
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Dzień Dziecka 
W 2021 r. Caritas Polska przygotowała 
15 000 Pudełek Szczęścia – paczek dla dzieci 
i młodzieży. W akcję zaangażowały się prawie 
wszystkie Caritas diecezjalne . Podopieczni 
placówek prowadzonych przez Caritas diece-
zjalne otrzymali specjalnie zaprojektowane 
pudełka, w których znalazły się słodycze, 
maskotki oraz specjalnie stworzona na ten 
cel gra „Chwyć to”, promująca zachowania 
ekologiczne w zabawny i przystępny sposób. 
Pudełka Szczęścia trafiły m.in. do dzieci 
z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych 
w Mocarzewie, prowadzonego przez siostry 
zmartwychwstanki .

Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nadzieja 
na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin 
potrzebujących wsparcia. Środki zebrane 
dzięki dystrybucji świec są przeznaczane na 
wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, 
stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabi-
litacji i leczeniu. Środki te wspierają również 
dzieci spoza naszego kraju. Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane 
przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas 
Adwentu, świece są rozprowadzane w para-
fiach w całej Polsce. Od roku 2000 akcja ma 
charakter ekumeniczny . Obecnie jest pro-
wadzona przez Caritas wspólnie z Diakonią 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diako-
nią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego 
oraz Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia 
Eleos. W 2021 r., w ramach XVIII edycji WDPD 
Caritas rozprowadziła ok. 2 mln świec. Pozys-
kane w ten sposób środki przeznaczono na 
wsparcie dzieci polskich, a 10 gr z każdej 
sprzedanej świecy zostanie przeznaczone 
na programy edukacyjne i dożywianie dzieci 
z krajów rozwijających się (Argentyna, Kame-
run, Wenezuela), Caritas Polska prowadziła 
akcję informacyjną i promocyjną, w którą 
włączona została m.in. Telewizja Polska; 
działania prowadzone były przez Caritas die-
cezjalne i wspierane przez Caritas Polska . 

Projekt wsparcia 
Domów Samotnej 
Matki 

W ramach projektu przewidziano poprawę 
warunków mieszkaniowych kobiet oraz ich 
małoletnich dzieci, zamieszkujących domy 
dla samotnych matek, prowadzone przez Ca-
ritas diecezjalne. Priorytetowym działaniem 
było dofinansowanie placówek, by mogły 
one kupić nowe meble, sprzęt AGD, przybory 
kuchenne oraz inne niezbędne produkty, 
dzięki którym mogłyby się stać ciepłym, 
przyjaznym miejscem do zamieszkania w tym 
trudnym dla kobiet i dzieci okresie życia. Ko-
lejnym elementem pomocy jest przekazanie 
środków finansowych na poprawę warunków 
mieszkaniowych, np. na dofinansowanie 
remontu, zakup samochodu czy zagospo-
darowanie placu zabaw znajdującego się na 
terenie domu .

15 000 dzieci  
beneficjenci

caritas .pl/dzieci

Źródła finansowania: Jeronimo Martins Polska, 
Mondi

dzieci i młodzieżbeneficjenci

wigilijnedzielo .caritas .pl

Ambasadorzy: prezydent Andrzej Duda  
i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda

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

8 placówek   
z terenu całej Polski 

beneficjenci

kwota 
wsparcia 

caritas .pl/projekty/domy-samot-
nej-matki

282 984 zł

Dom Samotnej Matki 
prowadzony przez 
Caritas Archidiecezji 
Częstochowskiej

blisko  33 000   
dzieci otrzymało  
wsparcie w 2021 r.

ok.  2 mln  świec  
rozprowadzono w ramach  
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom

 514   dzieci otrzymało stypendia 
w ramach programów  
Skrzydła i Dwa Talenty

 15 000   dzieci otrzymało na Dzień 
Dziecka „Pudełka szczęścia”

 8000   dzieci skorzystało  
z Wakacyjnej Akcji Caritas

 3000   dzieci bierze udział  
w Akademii Caritas Dzieciom

 6400   dzieci otrzymało wyprawki 
szkolne w ramach Tornistra 
Pełnego Uśmiechów
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„Trochę ciepła 
dla bezdomnego”

Akcja coroczna, prowadzona w okresie 
jesienno-zimowym przez Caritas Polska 
i Straż Miejską m.st. Warszawy, skierowana 
do osób bezdomnych, przebywających poza 
schroniskami, na terenie wszystkich dzielnic 
Warszawy . 

Patrole Straży Miejskiej wyruszały do 
bezdomnych z gorącą, esencjonalną zupą 
i pieczywem dwa razy w tygodniu, bez 
względu na pogodę. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, kuchnia Fundacji Pro Caritate 
przy Caritas Polska przygotowała w sumie 
ok . 3000 litrów zupy . Oprócz zupy i pieczywa, 
Caritas Polska dostarczyła bezdomnym 100 
wełnianych kocy i 600 par wełnianych skar-
pet. Podobnie jak w ubiegłych latach, przed 
Bożym Narodzeniem strażnicy miejscy prze-
kazali bezdomnym 400 toreb upominkowych 
z opłatkiem i życzeniami od Caritas w Polsce. 
Strażnicy przekazują również bezdomnym 
wizytówki z numerem telefonu, pod którym 
można otrzymać pomoc w wychodzeniu 
z bezdomności, wsparcie duszpasterza, 
psychologa i terapeuty uzależnień Caritas 
Polska .

Pielgrzymka  
osób bezdomnych  
na Jasną Górę

Akcja coroczna, prowadzona w listopadzie . 
Wzorem lat ubiegłych w 2021 r., 13 listopada, 
przed Światowym Dniem Ubogich, odbyła 
się pielgrzymka osób bezdomnych na Jasną 
Górę. Zorganizowana została przez Caritas 
Polska pod hasłem „Nie lękajcie się, trwajcie 
mocni w wierze”. Hasło nawiązuje do słów 
Chrystusa, jakimi powitał On uczniów po 
swoim zmartwychwstaniu . Uczestnikom 
pielgrzymki, bohaterom Światowego Dnia 
Ubogich, słowa te mają przynieść otuchę 
i zachętę do pogłębiania wiary. W programie 
wydarzenia, oprócz wspólnej modlitwy i uro-
czystej mszy świętej, znalazły się takie punk-
ty, jak świadectwo Piotra Szwędrowskiego 
z Fundacji „Wypłyń na głębię” oraz występ 
rapera Sebastiana „Bastiona” Surowca . Or-
ganizowana co roku pielgrzymka odpowiada 
na duchowe potrzeby osób w kryzysie bez-
domności. Uczestnicy zjedli wspólnie obiad 
oraz – dzięki wsparciu Fundacji PKN Orlen 
– otrzymali plecaki z wyposażeniem (bidon, 
żywność, środki ochronne, ciepłe skarpety 
oraz książkę pt. Wolny człowiek) .

ok . 500 osób  
bezdomnych

beneficjenci

Akcja coroczna, prowadzona w okresie  
jesienno-zimowym

Partnerzy: Straż Miejska m.st. Warszawy

caritas .pl/bezdomni/

kwota 
wsparcia 37 100 zł 

rodzaj  
wsparcia 

3000 litrów zupy z pieczywem,  
200 kocy, 600 par skarpet,  
400 toreb z upominkami

600 osób bezdomnych 
z całej Polski

beneficjenci

Akcja coroczna, prowadzona w listopadzie

Źródła finansowania: Fundacja PKN Orlen

caritas .pl/bezdomni

kwota 
wsparcia 1 736 168 zł 

rodzaj  
wsparcia

pielgrzymka

„Damy radę!”
Całoroczny Program wychodzenia z bezdomnoś-
ci i uzależnień „Damy Radę!” jest skierowany 
do bezdomnych mężczyzn w wieku 25-35 lat, 
a od roku 2021 także do bezdomnych kobiet. 
Warunkiem uczestnictwa jest zdecydowana 
chęć podjęcia terapii, wytrwanie w abstynencji, 
zerwanie z patologicznymi środowiskami oraz 
podjęcie pracy i starań o stabilizację życiową. 
Czas uczestnictwa w programie jest uzależniony 
od potrzeb i stwierdzonych deficytów u kandy-
data . Oferowana jest pomoc psychologiczna 
i terapeutyczna, wsparcie w formie pokrycia lub 
dopłaty do kosztów wynajmu lokum w pierw-
szym okresie uczestnictwa, opłacenie karty 
miejskiej, pomoc żywnościowa i odzieżowa 
w uzasadnionych przypadkach, dofinansowanie 
kursów, szkoleń, a także studiów dla zaanga-
żowanych uczestników. Program oparto na do-
świadczeniach społeczności terapeutycznej jako 
grupy wsparcia. Cykl spotkań obejmuje naukę 
praktycznych umiejętności życiowych, a także 
zajęcia dokształcające, kulturalne i rekreacyjne. 
Program ukierunkowany jest na odkrycie poten-
cjału życiowego uczestników i jego realizację. 
W najnowszej edycji program kierowany jest 
w pierwszej kolejności do osób opuszczających 
zamknięte terapie lub inne ośrodki odosobnie-
nia, wracających z zagranicy bez oszczędności 
i możliwości szybkiego usamodzielnienia się. 
Adresowany jest również do chętnych kończą-
cych odbywanie kary pozbawienia wolności 
i realizowany na terenie zakładów karnych. Pro-
gram „Damy radę!” utrzymywany jest wyłącznie 
z darów indywidualnych ofiarodawców. Realizo-
wany jest na terenie Warszawy, jednak obejmuje 
kandydatów z różnych miejscowości w Polsce. 
Łączna liczba beneficjentów, którym udzielono 
wsparcia od początku istnienia programu (od 
2013 r.), to ok. 30 osób, spośród nich 9 osób było 
objętych programem w 2021 r. Mimo ograniczeń 
epidemiologicznych uczestnicy angażowali 
się w wolontariat w ramach projektów Caritas 
Polska, m.in. przy zbiórce żywności. W 2021 r. 
dwóch uczestników podjęło studia, korzystając 
ze wsparcia finansowego programu, przyjęty 
też został imigrant z Ghany, który otrzymał 
wszechstronne wsparcie oraz kontynuuje naukę 
języka polskiego.

Uliczny Patrol 
Medyczny

Program całoroczny. Wspólny projekt Caritas 
Polska, Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Sto-
warzyszenia Lekarze Nadziei uruchomiony 
w 2017 r. z myślą o doraźnej pomocy ratowni-
czo-medycznej dla osób bezdomnych. Został 
wznowiony w listopadzie 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 maseczki i inne środki zabezpie-
czające, prowadzą obserwacje ich sytuacji 
zdrowotnej, starają się również interwenio-
wać w przypadkach nagłych i wymagających 
specjalistycznej pomocy . W 2021 r . Uliczny 
Patrol Medyczny wykonał ponad 100 wyjaz-
dów patrolowych do miejsc przebywania 
bezdomnych na terenie wszystkich dzielnic 
aglomeracji warszawskiej, dokonując ponad 
300 interwencji i porad medycznych . W 2020 
i 2021 r. w ramach programu były realizowa-
ne dodatkowe zadania związane z sytuacją 
epidemiologiczną. Dostarczano bezdomnym 
środki zabezpieczające, szczepionki oraz 
nadzorowano ich sytuację zdrowotną pod 
kątem COVID-19.

9 osób  w roku 2021
beneficjenci

Program całoroczny

caritas .pl/projekty/bezdomni-da-
my-rade

rodzaj  
wsparcia

pomoc psychologiczna, 
terapeutyczna, finansowa 
(np. zakup karty miejskiej), 
materialna

kwota 
wsparcia 61 000 zł

ok . 300 osób  
bezdomnych

beneficjenci

Program całoroczny uruchomiony w 2017 r.

caritas .pl/projekty/uliczny-patrol-
-medyczny

kwota 
wsparcia 5 752 zł

Partnerzy: Straż Miejska m.st. Warszawy 
i Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

 103 852  zł  
to wartość programów 

realizowanych przez  
Caritas Polska z myślą o osobach 

wykluczonych społecznie

Pomoc  
wykluczonym  
społecznie 
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Nadzieja dla 
migrantów 
i uchodźcóW

Kryzys migracyjny, którego 
doświadczamy od sierpnia 
ubiegłego roku, przyczynił się do 
zintensyfikowania działań na rzecz 
migrantów i uchodźców, jednak Caritas 
Polska niesie pomoc cudzoziemcom od 
dawna. Jak wyglądały początki?

Caritas Polska pomaga migrantom i uchodź-
com niemal od momentu swojej reaktywacji . 
Inicjatywa powstania obszaru zaangażowana 
na rzecz tej grupy pojawiła się oddolnie, 
w odpowiedzi na wojnę na Bałkanach i na-
pływ uchodźców z terenów byłej Jugosławii 
oraz po wybuchu wojny w Czeczenii . Uznano, 
że organizacja musi mieć wyspecjalizowane 
placówki, które będą przyjmować migrantów 
i uchodźców oraz powinna zapewniać im 
profesjonalną opiekę, mając na uwadze ba-
rierę językową i różnice kulturowe. By dobrze 
się do tego przygotować, Caritas czerpała 
wiedzę od Caritas europejskich, które miały 
już doświadczenie w pomocy obcokrajow-
com. Bardzo pomogły nam też siostry 
zakonne. Wskazywały, co jest najważniejsze 
w bezpośrednim zaangażowaniu w pomoc 
osobom szukającym schronienia w innym 
kraju. Zwracały uwagę na konieczność zna-
lezienia współpracowników, którzy, dzięki 
znajomości języków, będą pośredniczyli 
w załatwianiu spraw administracyjnych, 
a także osób mogących pomóc w załatwianiu 
legalizacji pobytu czy w znalezieniu zakwate-
rowania dla cudzoziemców przebywających 
poza ośrodkami. Ponieważ część migrantów 
i uchodźców to wyznawcy islamu, podkreś-
lano również znaczenie opieki międzykultu-
rowej. Zebrana wiedza doprowadziła nas do 
utworzenia centrów pomocy uchodźcom, 
niosących im podstawową pomoc. 

Czy te centra nadal funkcjonują?

Wraz ze zmieniającą się sytuacją migracyjną, 
geopolityczną i napływem cudzoziemców 
z innych krajów centra zmieniały swoją 
lokalizację. Kiedyś znajdowały się głównie 
na wschodzie kraju i w części zachodniej. 
Później lokowały się w części centralnej. 
W związku z napływem osób z Ukrainy 
i Białorusi, wśród których część to migranci 
ekonomiczni, centra powstały w dużych 
mias tach. W 2021 roku, dzięki współfinanso-
waniu z Programu Krajowego Funduszu Azy-
lu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa, 
działały duże centra w Kaliszu, Szczecinie, 
Olsztynie i Warszawie. Środki z programu 
pozwoliły nam realizować nowe wyzwania, 
otworzyć się nie tylko na cudzoziemców, 
ale też na społeczeństwo polskie, jako 
społeczeństwo przyjmujące. Trzeba bowiem 
pamiętać, że proces integracji jest dwukie-
runkowy. Oznacza to, że nie tylko przybysze 
powinni stosować się do naszego prawa, 
kultury i funkcjonować według naszych 
norm społecznych. Nasze społeczeństwo też 
powinno być otwarte na inne kultury i być jak 
gospodarz oprowadzający gościa po domu. 
Pamiętajmy, że przybysze wzbogacają naszą 
kulturę.

W jaki sposób Caritas wspiera proces 
otwierania się naszego społeczeństwa 
na migrantów i uchodźców?

W projektach, oprócz pomocy material-
nej, pomocy socjologów i prawników, 
organizowania zajęć dla dzieci i turnusów 
wakacyjnych, podjęliśmy wyzwanie szkolenia 

nauczycieli i urzędników. W Polsce jest 
obowiązek edukacyjny i dzieci cudzoziemskie 
uczą się w klasach razem z dziećmi polskimi, 
zdarzają się nawet sytuacje, że połowa 
dzieci w klasie to dzieci z Ukrainy. Jest to 
spore wyzwanie dla nauczycieli, którzy 
muszą zrealizować podstawę programową, 
jednocześnie radząc sobie z różnicami 
w systemach edukacji i barierą językową. 
Zorganizowaliśmy więc dla nich szkolenia. 
Prowadziliśmy też szkolenia dla urzędników. 
Były one organizowane on-line i cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

Doświadczenie nauczyło nas, że niezwykle 
ważna jest komunikacja, dlatego centra 
zatrudniają doradczynie międzykulturowe 
z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. 
To osoby, które doskonale rozumieją, przez co 
musi przejść osoba chcąca zamieszkać w in-
nym kraju . To jest bardzo pomocne . Organi-
zowaliśmy też kursy języka polskiego, bo jego 
znajomość przyspiesza usamodzielnianie się 
i – co szczególnie istotne – ułatwia znalezienie 
pracy. Tu ważna okazała się rola doradców 
zawodowych, którzy pomagali cudzoziemcom 
w rozmowach z potencjalnymi pracodawcami . 
Z drugiej strony organizowaliśmy też spotka-
nia dla pracodawców, żeby mogli podzielić się 
doświadczeniem z innymi pracodawcami, któ-
rzy chcieliby z kolei cudzoziemców zatrudnić.

Czy wiedza, którą specjaliści dzielili 
się na spotkaniach i szkoleniach, jest 
dostępna w formie publikacji?

Tak, bowiem w rozmowach z urzędnikami 
i nauczycielami otrzymaliśmy zwrotną infor-
mację, że brakuje im poradników pisanych 

przyjaznym językiem. Tym bardziej, że prze-
pisy i rozwiązania prawne ulegają zmianom. 
Z myślą o nich powstały więc publikacje 
o pomocy cudzoziemcom dedykowane kilku 
regionom w kraju. Jednocześnie niemal 
połowa migrantów i uchodźców to dzieci, 
tymczasem wszystkie pomoce były kiero-
wane do dorosłych. Postanowiliśmy więc, że 
opracujemy książeczkę dla najmłodszych, 
pamiętając o tym, że dziecko przyjeżdżające 
do Polski – do ośrodka otwartego bądź 
strzeżonego – niewiele wie na temat naszej 
kultury, tradycji. Chcieliśmy, by książeczka 
napisana była prostym językiem, z perspek-
tywy dziecka, które pokazuje, co w Polsce 
jest ciekawe. Powstała więc taka edumapa 
w kilku wersjach przeznaczonych na różne 
województwa i przetłumaczona na kilka 
języków. Rozprowadzana była w centrach 
i ośrodkach dla cudzoziemców oraz w pla-
cówkach oświatowych. 

Mimo wszystkich działań 
podejmowanych przez Caritas na rzecz 
migrantów i uchodźców ubiegłoroczny 
kryzys migracyjny z pewnością 
wpłynął na modyfikację sposobu 
udzielanej pomocy…

W sierpniu 2021 roku pojawiły się pierwsze 
próby nieregularnych przekroczenia granicy . 
Sytuacja stała się bardzo poważna, bo o ile 
w roku 2020 przekroczeń tych było 129, to na 
koniec 2021 roku było ich aż 40 tysięcy, a to 
ogromna różnica. Caritas Polska postanowiła 
odpowiedzieć na ten kryzys. Przy współpracy 
z Caritas diecezjalnymi znajdującymi się 
przy wschodniej granicy kraju podjęliśmy 
gotowość niesienia pomocy, choć zdawa-

liśmy sobie sprawę z tego, że nie będziemy 
mieć możliwości udzielenia bezpośredniej 
pomocy cudzoziemcom, którzy utknęli po 
stronie białoruskiej. Jedną z form wsparcia 
było przygotowanie blisko 2 tysięcy pakietów 
Helps Pack, czyli plecaków zawierających 
m .in . bidony, koce termiczne, ogrzewacze 
do rąk, batony energetyczne i wodę. Pakiety 
te przekazywaliśmy za pośrednictwem placó-
wek straży granicznej i policji, bowiem te 
służby miały bezpośredni kontakt z osobami, 
które utknęły przy granicy. Kolejną formą 
pomocy było ustawienie w przygranicznych 
parafiach Namiotów Nadziei. Pomyślane 
zostały jako miejsca spotkań dla wolonta-
riuszy i miejsca dystrybucji, bowiem zgro-
madziliśmy w nich w ciepłą odzież, termosy, 
powerbanki, latarki, śpiwory, apteczki 
i inne najpotrzebniejsze rzeczy . Wszystko to 
udało się zorganizować dzięki współpracy 
z Caritas diecezji i archidiecezji: białostoc-
kiej, warmińsko-mazurskiej, podlaskiej, 
siedleckiej, przemyskiej, drohiczyńskiej, 
ełckiej, zielonogórsko-gorzowskiej, Caritas 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 
a także uprzejmości przygranicznych parafii 
i zaangażowaniu mieszkańców tych terenów.

Skąd Caritas Polska czerpie środki 
na interwencyjną pomoc migrantom 
i uchodźcom?

Na apel Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski zorganizowane zostały 
dwie zbiórki w kościołach. Pierwsza odbyła 
się 5 września, który został ogłoszony Dniem 
Solidarności z Afgańczykami. Druga zbiórka, 
pod hasłem Nadzieja dla Migrantów, miała 
miejsce 21 listopada. Ponadto cały czas funk-

cjonuje SMS charytatywny*, jest też możli-
wość dokonania wpłaty na rzecz migrantów 
i uchodźców przez stronę caritas.pl/migranci 
i tradycyjnym przelewem bankowym .

Czy intensyfikacja działań Caritas 
Polska objęła tylko migrantów, którzy 
znaleźli się przy granicy?

Nie tylko, bowiem część cudzoziemców 
przekroczyła granicę i trafiła do strzeżonych 
ośrodków, którymi zarządza Straż Graniczna. 
Część uchodźców, m.in. ewakuowani Afgań-
czycy współpracujący z polskim wojskiem, 
trafiła do ośrodków otwartych, którymi 
zarządza Urząd do Spraw Cudzoziemców. 
Obecnie funkcjonuje 9 ośrodków strze-
żonych, w których przebywa blisko 1800 
cudzoziemców (przed kryzysem było ich 
ok. 500), i 9 ośrodków otwartych, gdzie 
mieszka ok . 2 tys . osób . Dla cudzoziemców 
przebywających w ośrodkach strzeżonych 
Caritas Polska przygotowała pomoc rzeczo-
wą. Dla osób w ośrodkach otwartych, oprócz 
pomocy rzeczowej, Caritas Polska organizuje 
zajęcia animacyjno-integracyjne. W działania 
te zaangażował się szczególnie brat Cordian, 
zastępca dyrektora Caritas Polska, który 
wraz z wolontariuszami regularnie odwiedza 
ośrodek w Lininie. 

Tak w dużym skrócie wygląda nasza pomoc 
dla migrantów i uchodźców w dobie kryzysu, 
ale o wszystkich działaniach informujemy na 
stronie caritas .pl/migranci, do odwiedzenia 
której gorąco zachęcam.

Justyna Składowska,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁA

Rozmowa z Martą Walasik-Sałek, zastępcą kierownika działu ds. programów społecznych 
i koordynatorem ds. pomocy uchodźcom i migrantom, o długofalowej i interwencyjnej pomocy 
Caritas w Polsce udzielanej cudzoziemcom szukającym schronienia w naszym kraju

Namiot Nadziei postawiony przez Caritas  
przy granicy polsko-białoruskiej

SMS o treści MIGRANCI  
pod numer 72052
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1.  Wielkopolska Wspólna Sprawa 

Kompleksowe wsparcie 
migrantów mieszkających na 
terenie województwa wielko-
polskiego. Projekt zapewniał 
doradztwo prawne, zawodo-
we, psychologiczne oraz so-
cjalno-bytowe dla migrantów . 
Został wzbogacony o edukację 
społeczeństwa przyjmującego. 
Projekt realizowany był przez 
Wojewodę Wielkopolskiego 

oraz Caritas Polska we współ-
pracy z Caritas Diecezji Kalis-
kiej, finansowany z Funduszu 
Azylu Migracji i Integracji oraz 
budżetu państwa. W ramach 
projektu uruchomiono Centra 
Pomocy Migrantom w Kaliszu 
i Poznaniu . Pracownicy pro-
jektu współpracowali także 
z pracodawcami zatrudniają-
cymi migrantów w zakładach 

pracy na terenie Wielkopolski . 
Cudzoziemcy w ramach 
projektu korzystali z kursów 
języka polskiego i kursów 
adaptacyjnych . Realizowane 
były szkolenia dla nauczycieli 
dotyczące pracy z dzieckiem 
cudzoziemskim oraz dla pra-
cowników urzędów z zakresu 
pracy z klientem cudzoziem-
skim .

4.  Wsparcie migrantów i uchodźców na terenie 
województwie zachodniopomorskiego

Kompleksowe, systematycz-
ne wsparcie przewidziane dla 
migrantów mieszkających 
na terenie województwa 
zachodniopomorskiego . 
W ramach projektu migranci 
mogli skorzystać z doradztwa 
prawnego, zawodowego, 
psychologicznego oraz socjal-

no-bytowego . Ponadto orga-
nizowane były dla nich kursy 
języka polskiego oraz zajęcia 
świetlicowe dla dzieci. W ra-
mach projektu uruchomione 
zostało Centrum Pomocy 
Migrantom i Uchodźcom 
w Szczecinie . 

2.  Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu

Kompleksowe, systematycz-
ne wsparcie przewidziane dla 
migrantów mieszkających na 
terenie województwa mazo-
wieckiego . Projekt zapewnia 
doradztwo integracyjne 
i wsparcie socjalno-bytowe 
dla migrantów . W ramach 
projektu powołana została 
Rada ds. Modelu Integracji 
Cudzoziemców na Mazowszu 

oraz międzykulturowy 
zespół taneczny dla dzieci. 
Projekt realizowany był przez 
Wojewodę Mazowieckiego, 
Caritas Polska oraz trzy inne 
organizacje pozarządowe we 
współpracy z Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej . W ra-
mach projektu uruchomione 
zostało Centrum Pomocy 
Migrantom w Warszawie .  

Pomoc migrantom 
i uchodźcom 
poprzez Centrum 
Pomocy Migrantom 
i Uchodźcom 
w Warszawie 
W ramach działań na rzecz migrantów od 
marca 2021 r . prowadzone jest Centrum 
Pomocy Migrantom i Uchodźcom w War-
szawie . Centrum zapewnia cudzoziemcom 
pomoc psychologiczną i doradztwo, pomoc 
rzeczową i socjalną, pomoc w organizacji 
codziennych spraw, takich jak kontakt z urzę-
dami, wynajęcie mieszkania, przygotowanie 
pism i wniosków oraz tłumaczenie z języka 
polskiego, np. w trakcie wizyt w urzędach. 
Wartość przekazanej pomocy rzeczowej to 
78 695 zł.

W 2021 r. prowadzone było również wsparcie 
migrantów przebywających w ośrodkach 
dla cudzoziemców . Caritas diecezjalnym 
przekazano środki finansowe na zakup naj-
potrzebniejszych rzeczy dla migrantów oraz 
darowizny rzeczowe (koce, ręczniki, odzież, 
środki higieniczne, żywność, zabawki, itp.) 

na potrzeby cudzoziemców przebywających 
w ośrodkach w Kętrzynie, Przemyślu, Krośnie 
Odrzańskim, Wędrzynie, Białymstoku, Czer-
wonym Borze, Białej Podlaskiej, Lesznowoli, 
Horbowie, Łukowie, Bezwoli i Lininie. War-
tość przekazanej pomocy to 971 394 zł. 

Caritas Polska odpowiedziała także na dwa 
apele humanitarne dotyczące wsparcia 
uchodźców w krajach ościennych Afganista-
nu (Emergency Appeal EA 18/2021 oraz Emer-
gency Appeal 20/2021 Pakistan), przekazując 
łączne wsparcie finansowe w wysokości 
551 928 zł. 

W odpowiedzi na kryzys na granicy polsko-
-białoruskiej nawiązano współpracę z przy-
granicznymi placówkami Straży Granicznej, 
przekazując potrzebne migrantom rzeczy 
(koce, ręczniki, żywność, artykuły higienicz-
ne oraz pakiety Helps Pack zawierające m.in. 
koce termiczne, batony, wodę i ogrzewacze 
do rąk). Wartość przekazanej pomocy rzeczo-
wej to 212 131 zł. 

W związku z kryzysem migracyjnym na grani-
cy polsko-białoruskiej uruchomione zostały 
również Namioty Nadziei, stanowiące zaple-
cze dla organizacji pomocowych i mieszkań-
ców terenów przygranicznych, którzy poma-
gają napotkanym migrantom. Wolontariusze 
działający w rejonie przygranicznym, ale 
również mieszkańcy okolicznych miejsco-

wości udzielający pomocy migrantom mogli 
pobierać stamtąd m.in. śpiwory, koce, kurtki, 
buty, termosy, żywność i artykuły higienicz-
ne, aby przekaza je osobom przebywającym 
przez wiele dni poza domem, w trudnym 
terenie i niesprzyjających warunkach atmos-
ferycznych. Dystrybuowano również pakiety 
Helps Pack. Wartość działania to 200 324 zł.  

3.  Wsparcie integracji migrantów w województwie 
warmińsko-mazurskim

Kompleksowe, systematycz-
ne wsparcie przewidziane dla 
migrantów mieszkających 
na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
W ramach projektu migranci 
mogli skorzystać z doradztwa 
prawnego, zawodowego, 
psychologicznego oraz socjal-
no-bytowego . 

Ponadto organizowane były 
szkolenia komputerowe 
oraz kursy języka polskiego 
dla cudzoziemców . Projekt 
przewidywał też współpracę 
z pracodawcami zatrudnia-
jącymi migrantów. W ramach 
działań uruchomione zostało 
Centrum Pomocy Migrantom 
w Olsztynie .

Projekty współfinansowane z Programu Krajowego Funduszu  
Azylu, Migracji i Integracji

440 osób w 2021 r .  
6351 osób od początku 
programu 

beneficjenci

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

migranciwielkopolska .caritas .pl

kwota 
wsparcia 547 974 zł w 2021 r .  

2 678 688 zł w ramach 
całego programu

88 osób w 2021 r .  
3388 osób od początku 
programu 

beneficjenci

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

migranci-mazowsze .caritas .pl

kwota 
wsparcia 105 880 zł w 2021 r .  

1 568 174 zł w ramach 
całego programu

550 osób w 2021 r .  
1133 osób od początku 
programu 

beneficjenci

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

migranci-warmiamazury .caritas .
pl/2020

kwota 
wsparcia 462 981 zł w 2021 r .  

996 964 zł w ramach 
całego programu

1510 osób 
beneficjenci

Okres realizacji:  
od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r.

migranci-uchodzcy-szczecin .
caritas .pl

kwota 
wsparcia 895 302 zł w 2021 r .  

998 927 zł w ramach 
całego programu

cudzoziemcy  
przebywających w ośrodkach 
dla cudzoziemców oraz przy 
granicy polsko-białoruskiej

beneficjenci

caritas .pl/migranci

kwota 
wsparcia 2 014 472 zł  

Wartość pomocy udzielonej 
przez Centrum Pomocy Migrant-
om i Uchodźcom w Warszawie, 
przebywającym w ośrodkach dla 
cudzoziemców oraz przy granicy 
polsko-białoruskiej, łącznie 
z odpowiedzią Caritas Polska na 
dwa apele humanitarne

Pomoc migrantom i uchodźcom

2588 osób 
otrzymało  
wsparcie

Kwota  
WSPARCIA to

2 012 137 zł

Łącznie w 2021 roku 
w projektach 
współfinansowanych 
z Programu Krajowego 
Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji:

 4 026 609  zł  
to wartość pomocy udzielonej w 2021 r.:

w ramach projektów współfinansowanych 
z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji

poprzez Centrum Pomocy  
Migrantom i Uchodźcom w Warszawie

osobom przebywającym  
w ośrodkach dla cudzoziemców 

uchodźcom przebywającym  
przy granicy polsko-białoruskiej

w ramach odpowiedzi  
na 2 apele humanitarne

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ
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WOLONTARIAT  
Caritas
Spotkanie z Bogiem, drugim 
człowiekiem i samym sobą

Jak Brat widzi rolę wolontariatu 
w działalności Caritas?

To jest rola twórcza, odnawiająca, pokazu-
jąca Kościół dynamiczny, słuchający i odpo-
wiadający na współczesne wyzwania – m.in. 
właśnie poprzez wolontariat w Parafialnych 
Zespołach Caritas, Szkolnych Kołach Caritas 
i Centrach Wolontariatu Caritas . Z jednej 
strony mamy społeczeństwo, które się 
starzeje, z drugiej młodzież, która przeżywa 
kryzys tożsamościowy – przeżywa go 
zawsze, ale tym razem jesteśmy w czasach, 
kiedy mówi się o masowym odchodzeniu 
od Kościoła. W tej sytuacji trzeba tak 
kształtować PZC, aby nabierały umiejętności 
wspólnototwórczych, z ukierunkowaniem na 
aktywizację starzejącego się społeczeństwa, 
a jednocześnie podejmować próby odkry-
wania na nowo działalności charytatywnej 
w Kościele, tak żeby była ona przekonująca 
dla młodzieży. Wszystko to oczywiście przy 
zachowaniu mocnego osadzenia w Kościele 
katolickim, w żywej wspólnocie, w której 
działa Jezus Chrystus. Stąd cały nasz pro-
gram formacyjny, w którym kładziemy nacisk 
na to, aby być widocznym w szkole, w parafii 
i pokazać, że działania Caritas to szeroko 
zakrojona akcja, która ma związek z cyklem 
życia w Kościele – z liturgią, z tym, co się dzie-
je w każdym miesiącu. I że nie tracimy z oczu 
tego, z czym zmaga się współczesny świat 
– samotność, pandemia… Chcemy przy tym, 
by działania w naszych wspólnotach były nie 
tylko przekazywaniem darów czy zbieraniem 
pieniędzy do puszek. Te wspólnoty powinny 
też rozpoznawać lokalne potrzeby, nie zapo-
minając, że współcześnie mamy do czynienia 
nie tylko z ubóstwem materialnym, ale 
i ubóstwem duchowym, samotnością – i na te 
wszystkie wyzwania wspólnoty charytatyw-
ne powinny reagować.

No właśnie – pandemia i związane 
z nią ograniczenia, osamotnienie 
starszych ludzi, poczucie izolacji wśród 
młodzieży – to są dziś konkretne 
problemy. Jaką odpowiedź ma na nie 
wolontariat Caritas?

Ta odpowiedź to rozeznanie potrzeb i wy-
korzystanie naszych możliwości i talentów, 
bo budujemy z tego, co mamy . Wspólnota 
powinna wiedzieć, kto na terenie parafii jest 
chory, samotny, czy są osoby wymagające 
pomocy z innych powodów, na przykład 
cudzoziemcy. Powinna też zadbać o to, aby 
mieć gdzie się spotykać, być widoczna, 
bo jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to musi 
wiedzieć, do kogo się zwrócić. I nie chodzi 
tylko o pomoc materialną, choć tej nie 
możemy zaniedbywać, ale także inne rodzaje 
wsparcia. Zorganizować czas dzieciom, aby 
ich mamy mogły na przykład załatwić sprawy 
urzędowe, zrobić zakupy seniorom, pomóc 
cudzoziemcom w nauce języka polskiego – to 
tylko kilka przykładów zadań do realizacji dla 

wspólnot charytatywnych. Czasem słyszę 
„u nas potrzebujących nie ma”, ale z tym się 
nie zgadzam. Mamy wiele raportów, badań 
i przykładów, które pokazują, że świat jest 
pełen ludzi samotnych, żyjących w biedzie, 
depresji, głodnych czy bezdomnych. Rolą 
wolontariatu Caritas jest odnalezienie tych 
osób i sprawienie, by ich życie miało więcej 
blasku i nadziei . 

Grupa osób gotowych do 
bezinteresownego działania na rzecz 
innych nie jest duża, a czeka na nią 
wiele propozycji ze strony różnych 
organizacji pomocowych. Co zrobić, 
żeby ludzie, zwłaszcza młodzi, chętni 
do angażowania się w przedsięwzięcia 
charytatywne, włączali się właśnie 
w inicjatywy Caritas?

Tym, co nas wyróżnia, jest dbanie o budowę 
tożsamości człowieka, o formację, która 
zmierza do jego pełnego, integralnego 
rozwoju. Wolontariat Caritas to coś więcej niż 
działanie od akcji do akcji. Dzięki przesłaniu 
papieża Franciszka udaje nam się odkrywać 
na nowo tożsamość chrześcijanina we 
współczesnym świecie. Kładziemy nacisk na 
to, że pełny rozwój człowieka opiera się na 
czterech relacjach: z Bogiem Ojcem Stwo-
rzycielem, z samym sobą, z rówieśnikami 
(i ogólnie ludźmi wokół) oraz ze stworzeniem 
– czyli światem, który zamieszkuje, rozu-
mianym jako nasz wspólny dom. I te cztery 
relacje chcemy wzmacniać, to akcentujemy 
w naszym programie formacyjnym, którego 
motorem napędowym jest nauczanie pa-
pieża Franciszka. Pamiętając o tym, musimy 
nieustannie pokazywać swoją obecność, 

atrakcyjność tego, co robimy, profesjonalizm 
naszej kadry – opiekunów SKC, liderów PZC. 
Temu służą szkolenia i spotkania formacyjne, 
które dla nich organizujemy .

Wolontariat w ogóle, a tym bardziej 
w organizacji katolickiej, może się 
kojarzyć głównie z poświęceniem 
– swojego czasu, swoich umiejętności. 
To jego ważny aspekt, ale jakie są 
inne? Wspomniał Brat o rozwoju, 
a czy wolontariat Caritas może być 
też przygodą, której ludzie tak są 
spragnieni, zwłaszcza młodzi?

Oczywiście, świetnym przykładem jest 
ubiegłoroczny wyjazd wolontariuszy Caritas 
na wyspę Lesbos i praca z mieszkańcami 
obozu dla uchodźców Moria 2. Z jednej strony 
było to niesamowitym wyzwaniem, z drugiej 
na pewno przygodą, ale przede wszystkim 
nie wróciliśmy już stamtąd tacy sami. Nasze 
postrzeganie świata się zmieniło. I myślę, 
że ktoś, kto w pełni świadomie chce wejść 
w działania Caritas i poddać się formacji, 
może być zaskoczony tym, do jakiego stop-
nia spotkanie z drugim człowiekiem, jego 
biedą, jego potrzebami, może nas zmieniać 
i kształtować. Ważna jest też odpowiedź na 
pytania, które sobie stawiamy, przystępując 
do wolontariatu Caritas: dlaczego przysze-
dłem i jaką własną potrzebę chcę dzięki temu 
zaspokoić? Te pobudki, dla których decyduje-
my się pomagać drugiemu człowiekowi, war-
to sobie nazwać, żeby stanąć w prawdzie, bo 
to pozwala przepracować też pewne rzeczy 
w nas. I może to jest największa przygoda – 
że dzięki udziałowi w wolontariacie Caritas, 
dzięki relacji z Panem Bogiem, z drugim 
człowiekiem i przyrodą, mam okazję spotkać 
prawdziwego siebie. To ważne zwłaszcza dzi-
siaj, kiedy jest tak wielka łatwość uciekania 
od prawdy o samym sobie, chowania się za 

różnymi maskami, przypisywania sobie in-
tencji, których być może wcale w nas nie ma.

Rozwój, przygoda, kształtowanie 
wspólnoty, a co za tym idzie – świata 
wokół siebie. Brzmi to zachęcająco. 
Co więc zrobić, żeby zostać 
wolontariuszem Caritas?

Najpierw sprawdź, czy w twojej parafii jest 
Parafialny Zespół Caritas (lub Szkolne Koło 
Caritas w twojej szkole). Jeśli jest – zgłoś się 
i zacznij działać. Jeśli nie ma, poszukaj w po-
bliżu. Jeżeli nie ma w pobliżu – zgłoś się do 
Caritas w swojej diecezji, dane kontaktowe 
diecezjalnych Caritas są dostępne na stronie 
internetowej Caritas Polska. Zachęcam też 
do wchodzenia na stronę caritas.pl/wolonta-
riat, bo tam można znaleźć materiały forma-
cyjne oraz szereg inicjatyw ogólnopolskich, 
do udziału w których zapraszam.

Przemysław Bogusz,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁ

Rozmowa z bratem Cordianem Szwarcem OFM,  
zastępcą dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialnym  
m.in. za rozwój wolontariatu organizacji
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wzmacnianie 
WOLONTARIATu
inwestycją w przyszłość  
Caritas 

Wolontariat Caritas to 
przekraczający granice ruch 
skupiający ludzi dobrej woli, 
otwartych na doświadczenie Bożej 
miłości i drugiego człowieka. 
Zaangażowanie w wolontariat 
może być niezwykłą przygodą, 
okazją do dobrych spotkań, ale 
przede wszystkim możliwością 
dzielenia się sobą, swoim 
czasem i umiejętnościami. Dla 
Caritas wolontariat to ogromny 
skarb, który trzeba doceniać 
i pielęgnować.

Wolontariuszy Caritas jest blisko 90 tys. Różni 
ich wiek, miejsce zamieszkania, życiowe 
doświadczenie, łączy – chęć niesienia pomocy 
potrzebującym. Angażują się w ogólnopolskie 
i lokalne akcje charytatywne (m.in. kwesty, 
zbiórki żywności), pomagają seniorom, pro-
wadzą korepetycje dla dzieci potrzebujących 
wsparcia w nauce, realizują projekty spo-
łeczne i ekologiczne. Działają w Parafialnych 
Zespołach Caritas (jest ich ponad 3,2 tys. 
w całej Polsce), 38 Centrach Wolontariatu oraz 
w Szkolnych Kołach Caritas, których w pol-
skich szkołach funkcjonuje ponad 2,6 tys.

Wolontariat 
Caritas jako forma 
profilaktyki

Pilnym zadaniem opiekunów Szkolnych Kół 
Caritas pracujących z młodzieżą jest troska 
o to, jak młodzi ludzie radzą sobie psychicz-
nie z obecną sytuacją. Młodzi doświadczyli 
wielomiesięcznego zamknięcia w domu, 
pozbawieni byli bezpośredniego kontaktu 
z rówieśnikami i wielu zwykłych aktywności. 
Wciąż obciążeni są zmieniającą się sytuacją, 
niepewnością co do kolejnych tygodni i mie-
sięcy nauki, często też słabszym przygotowa-
niem do sprawdzianów i egzaminów .

We wrześniu 2021 r. 29 opiekunów Szkolnych 
Kół Caritas oraz wychowawców świetlic 
Caritas, w ramach Akademii Caritas Dzieciom, 
wzięli udział w „Warsztatach z profilaktyki 
zintegrowanej Ratownicy Marzeń”. Celem 
warsztatów było pokazanie technik i narzędzi, 
które mogą wzmocnić codzienną pracę 
z wolontariuszami o działania profilaktyczne. 
Warsztaty zostały przeprowadzone przez eks-
pertów . Przeszkoleni opiekunowie ze wspar-
ciem profesjonalnego trenera przeprowadzili 
w Szkolnych Kołach Caritas i świetlicach 
warsztaty profilaktyczne dla młodzieży. 

koncerty. W ramach Dnia Dobra odbędzie się 
również 12 wydarzeń wiodących w Caritas 
diecezjalnych, czyli wydarzeń dla dużej liczby 
odbiorców. To ogromne przedsięwzięcie, 
którego bazą staną się przygotowani do 
konkretnego działania w swoich diecezjach 
i parafiach wolontariusze.

Wzmocnienie 
wolontariatu 
osób starszych 
w ramach programu 
„Na codzienne zakupy” 

Caritas Polska za cel postawiła sobie wzmoc-
nienie wolontariatu osób 50+ . Osoby te 
działają głównie w swoich lokalnych społecz-
nościach, w Parafialnych Zespołach Caritas. 
Chcą one dzielić się swoim czasem, talentami 
i wiedzą, a także zdobywać nowe umiejęt-
ności i poszerzać swoje zainteresowania. 
Organizacja skupiła się na wzmacnianiu ich 
kompetencji liderskich oraz na promowaniu 
wolontariatu jako stałej relacji wolontariusza 
z osobą potrzebującą pomocy. W ramach 
tego działania Caritas Polska nawiązała 
współpracę z prawie 400 liderami w całej 
Polsce. Co miesiąc wysyła do nich inspiracje 
do działań, zaproszenia na spotkania on-line 
oraz propozycje narzędzi do pracy z wolonta-
riuszami. Ponadto przeprowadziła 20 szkoleń 
on-line dla 150 liderów oraz 2 spotkania 
stacjonarne dla 40 osób .

— Szkolenia dały mi możliwość nawiązania 
osobistych relacji z innymi przedstawicielami 
PZC. Gdy będę mieć jakiś problem, wiem, 
do kogo mogę zadzwonić po radę. Z dumą 
opowiadałam o tym, co robimy w mojej 
parafii, i wiem, że dla innych uczestników 
warsztatu to było ważne. Nowa energia, chęć 
do działania, nowe pomysły, wartościowe 
relacje – z takimi zasobami wyjeżdżam z tych 
warsztatów — podsumowała jedna z uczest-
niczek, Urszula Roszkowska . 

Centrum wolontariatu
Jako odpowiedź na nowe wyzwania związa-
ne z realizowanymi przez Caritas projektami 
w kraju i za granicą, a także na wzrastającą 
rolę wolontariatu jako siły wspierającej, 
utworzone zostało Centrum Wolontariatu. 
Do systematycznej współpracy z Centrum 
Wolontariatu zgłosiło się 50 wolontariuszy. 
Ważną zmianą jest specjalizacja wśród 
wolontariuszy, wśród których są tłumacze, 
koordynatorzy programów czy specjaliści od 
baz danych czy animatorzy (np. prowadzą 
warsztaty i spotkania dla rodzin przebywają-
cych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie) 
służący swoją wiedzą i zaangażowaniem.

Przygotowanie 
do działań w Polsce

Korzystając z wypracowanych sposobów 
pracy z wolontariuszami, Caritas Polska 
przygotowuje po raz pierwszy Dzień Dobra 
– akcję krajową zakrojoną dużą skalę. 
Przygotowania rozpoczęły się w 2021 r., 
natomiast sprawdzianem dla nich będzie 
Niedziela Miłosierdzia Bożego 2022, będąca 
jednocześnie świętem patronalnym Caritas. 
Do współpracy zostały zaproszone wszystkie 
struktury, w których działają wolontariusze 
Caritas, m.in.: Szkolne Koła Caritas, Para-
fialne Zespoły Caritas, świetlice, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej. W każdym takim miejscu 
lider wraz zespołem wolontariuszy tworzy 
Serce Dnia Dobra. W Niedzielę Bożego Miło-
sierdzia (będącą jednocześnie Dniem Dobra) 
każde Serce zorganizuje wydarzenie dla 
lokalnej społeczności np.: piknik rodzinny, 
bieg charytatywny, koncert, grę terenową dla 
młodzieży, spektakl realizowany przez senio-
rów. Od małych, lokalnych działań po wielkie 

CZTERY CELE STRATEGICZNE  
ROZWIJAJĄCE WOLONTARIAT CARITAS

DZIAŁANIA FORMACYJNE  
DLA WOLONTARIUSZY

PROFESJONALIZACJA DZIAŁAŃ 
WOLONTARIATU

WSPARCIE DIECEZJALNYCH 
KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU

PRIORYTETY CARITAS  
ZWIĄZANE Z WOLONTARIATEM

1 .  Wolontariusze, koordynatorzy, 
opiekunowie i liderzy otrzymują 
systematyczne wsparcie duchowe 
oparte o „Program formacji” . 

2.  Działania wolontariatu Caritas prowa-
dzone są w sposób profesjonalny, pod-
legają stałemu rozwojowi i ewaluacji. 

3 .  Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne 
systematycznie rozwijają ogólno-
polskie i lokalne sieci wolontariatu . 

4 .  Caritas Polska wraz z Caritas 
diecezjalnymi prowadzą kampanię 
komunikacyjną mającą na celu 
zwiększenie widoczności oraz 
podkreślenie roli wolontariatu.

1.  Działając na rzecz integralnego 
rozwoju człowieka, Caritas Polska 
wspiera wolontariat, który niesie 
pomoc ludziom z ich udziałem, 
zachęca potrzebujących do ak-
tywnego współdziałania na rzecz 
zmiany swej sytuacji życiowej, aż do 
maksymalnego usamodzielnienia się.

2.  Poprzez prowadzenie na szeroką skalę 
partycypacji społecznej, promuje 
wolontariat oparty o decyzyjność 
wolontariuszy, organizowanie 
przemyślanych programów pomocy 
wynikających z autentycznych 
motywacji wolontariuszy oraz od-
powiadających na realne potrzeby.

W 2021 r. Caritas Polska przygotowała 
wzór regulaminu Szkolnego Koła Caritas 
oraz zestaw przykładowych wzorów 
z zakresu ochrony danych osobowych do 
stosowania przez Caritas diecezjalne . 

W Warszawie odbyły się szkolenia, któ-
rych celem była wymiana doświadczeń 
pomiędzy przedstawicielami Caritas die-
cezjalnych. Tematy, jakie pojawiały się 
na szkoleniach, związane były z odbudo-
wą wolontariatu po wybuchu pandemii, 
pozyskiwaniem nowych wolontariuszy 
oraz pracą z wolontariatem akcyjnym. 

1.  Co miesiąc Caritas Polska prowadzi 
spotkania formacyjne on-line dla die-
cezjalnych koordynatorów wolontaria-
tu, opiekunów SKC i przewodniczących 
PZC . 

2.  Co miesiąc przygotowuje i wysyła 
do Caritas diecezjalnych:
•  katechezy – scenariusze do pracy 
z młodzieżą on-line,

•  materiały dla wspólnot zawierające 
inspiracje do działań, scenariusze 
spotkań formacyjnych, materiały 
liturgiczne .

38 
Centrach  

Wolontariatu

3,2 tys. 
Parafialnych 

Zespołach Caritas 

2,6 tys. 
Szkolnych Kołach 

Caritas

90 tys.  to liczba wolontariuszy  
Caritas w Polsce skupionych w:

Strategia rozwoju Caritas
Długofalowy rozwój Caritas może dokonać się tylko poprzez szeroką partycypację 
społeczną, głównie w ramach działania wolontariatu. Rozwój wolontariatu postrze-
gany musi być nie jako koszt czy obciążenie, ale jako konieczna inwestycja w kapitał 
ludzki, który będzie zarówno służyć bieżącym działaniom, jak i procentować w przy-
szłości. Mając to na uwadze, Caritas Polska realizuje trzyletnią strategią rozwoju 
wolontariatu Caritas w Polsce na lata 2020-2023 oraz rozwija Centrum Wolontariatu 
przy Caritas Polska . 



3938 Raport 2021Caritas Polska

>>  >> działania Caritas w Polsce   >>>>   działania Caritas w Polsce

Przygotowanie do 
działań za granicą
Wśród wolontariuszy nie brakuje młodych, 
chętnych do wspierania dzieł Caritas za 
granicą. 10 z nich mogło się sprawdzić 
w lipcu i sierpniu 2021 r . Podczas wyjazdu 
na grecką wyspę Lesbos, razem z wo-
lontariuszami z innych krajów, pomagali 
uchodźcom przebywającym w obozach 
– wydawali paczki z żywnością, prowadzili 
naukę języka angielskiego dla dzieci i doro-
słych, wspierali rozmową. Wyjazd wolonta-
riuszy był poprzedzony wielomiesięcznym 
szkoleniem . W kwietniu, maju i czerwcu 
odbywały się spotkania stacjonarne oraz 
on-line, które miały cztery cele. Pierwszym 
było zbudowanie grupy, która może sta-
nowić dla siebie oparcie, potrafi pracować 
zespołowo, zna swoje mocne strony 

i potrzeby. Wsparcie zespołu jest dla wo-
lontariusza zasobem szczególnie cennym, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, 
trudnych i stresujących. Przeciwdziała 
zwątpieniu, zmęczeniu czy też znużeniu 
pracą (często przecież niełatwą). Drugim 
celem było umocnienie poczucia sensu 
pracy wolontaryjnej. Młodzi ludzie poznali 
więc historię obozu na Lesbos, sytuację 
cudzoziemców oraz znaczenie pomocy 
udzielanej w obozie. Trzecim celem było 
przygotowanie wolontariuszy do pracy, 
m.in. poprzez naukę i trening konstruktyw-
nego radzenia sobie ze stresem i negatyw-
nymi emocjami, naukę adekwatnego ko-
rzystania ze wsparcia społecznego, naukę 
pozytywnego myślenia oraz wzmacnianie 
zasobów indywidualnych i społecznych 
tkwiących w wolontariuszach. Czwartym 
ważnym celem było nadanie wolontariato-
wi głębokiego wymiaru duchowego.

Poznani  
nieznani

W ramach tego projektu polscy 
wolontariusze wyjechali na 
Lesbos. Jest on odpowiedzią 
na zawarte w encyklice 
Fratelli tutti wezwanie papieża 
Franciszka do otwartości na 
ludzi szukających schronienia 
w Europie i przyjęcia wobec 
nich postawy miłosiernego 
Samarytanina. Wyjazd 
10 młodych wolontariuszy 
Caritas Polska na Lesbos był 
poprzedzony wielomiesięczną 
formacją, prowadzoną przez 
ekspertów w dziedzinie 
migracji oraz komunikacji 
międzykulturowej. 
W przygotowania 
zaangażowani byli specjaliści ds. 
wolontariatu w Caritas Polska, 
psychologowie, doświadczeni 
wolontariusze, którzy rok temu 
byli w obozie, a nad formacją 
duchową czuwał brat Cordian 
Szwarc, zastępca dyrektora 
Caritas Polska.

Projekt zrealizowano we 
współpracy ze Wspólnotą 
Sant’Egidio, organizacją 
krzewiącą idee ekumenizmu 
i niosącą wsparcie ubogim, 
migrantom i uchodźcom. Jej 
siedzibą jest kościół św. Idziego 
w Rzymie.

Dzieci uchodźców 
z wolontariuszami 

w obozie na wyspie 
Lesbos

Wolontariusze Caritas Polska pomagają migrantom i uchodźcom nie 
tylko na Lesbos. W Polsce Odwiedzają m.in. ośrodek dla cudzoziem-
ców w Lininie koło Góry Kalwarii, gdzie prowadzą zajęcia integra-
cyjne i międzykulturowe dla jego mieszkańców. Ogromną wartością 
tych spotkań jest to, że pozwalają one przejść z myślenia o pomaga-
niu uchodźcom do myślenia o poznawaniu ludzi i bycia z nimi. 

 Marta 
Dobrzyńska,
KOORDYNATORKA 
WOLONTARIATU  
CARITAS POLSKA

Życie w obozie jest bardzo 
trudne . Z jednej strony 
polega na czekaniu, żeby 
się stamtąd wydostać. 
Jego mieszkańcy mówią, 
że czasami brakuje wody, 
prądu, a żywność, którą 
otrzymują, jest słabej jakoś-
ci . W namiotach i kontene-
rach latem jest potwornie 
gorąco, a zimą bardzo zimno. 
Dzieci nie mają dostępu do 
edukacji, nie ma też opieki 
medycznej. Kobiety w ciąży 
czy z maleńkimi dziećmi nie 
mają dostępu do lekarza, nie 
wiedzą, czy z ich dzieckiem 
jest wszystko w porządku. 
Druga rzecz, że oni wszyscy 
są naznaczeni głębokimi 
traumami. Niosą ze sobą 
tragiczne historie swoich po-
dróży i tego, co ich skłoniło 
do wyjazdu z domu .

Alicja, 
WOLONTARIUSZKA

Rejestrowaliśmy ludzi, 
którzy przychodzili do naszej 
restauracji, i pytaliśmy 
o sprawy zdrowotne, czy jest 
potrzeba udzielenia pomocy 
medycznej. Miałam dużo 
uchodźców z Afganistanu 
i cieszę się, że pomagała 
mi osoba, która mówi w ich 
języku. Zaskoczyła mnie 
duża liczba osób młodych. 
Za każdym razem, gdy 
przychodzi osoba ode mnie 
młodsza, jestem w szoku. 
Dlaczego, dlaczego w takim 
wieku i w ogóle dlaczego jest 
w takiej sytuacji. Była jedna 
osoba z mojego rocznika 
i to szczególnie mną wstrzą-
snęło. Jakie jest moje życie, 
jakie jest życie tej osoby 
i jakie mamy możliwości… 
To, co mnie równie mocno 
dotknęło, to twarze tych 
osób – takie… piękne po 
prostu . Mimo tego, co ci 
ludzie już przeżyli i czego 
wciąż doświadczają, są pięk-
ni. Są bardzo otwarci, tacy 
prości. To mnie po prostu 
zachwyca…

Krzysztof, 
WOLONTARIUSZ

Teoretycznie obóz nie jest 
zamknięty, ale na zewnątrz, 
na kilka godzin, może wyjść 
nie więcej niż tysiąc osób 
jednocześnie. Ponieważ 
mieszkają tu cztery tysiące 
osób, z prostego rachunku 
wynika, że każdy wychodzi 
raz na cztery dni . Ale 
nie w soboty i niedziele . 
Zazwyczaj więc każda 
z mieszkających tu osób 
może wyjść raz w tygodniu, 
przejść te pół kilometra do 
naszego namiotu, usiąść 
i z nami porozmawiać. Dzięki 
rozmowie mamy poczucie, 
że znamy się lepiej. Oni 
widzą nas, a my widzimy ich 
i ich potrzeby . Widzimy ich 
nie jako numery, tylko jako 
osoby posiadające własną 
wolną wolę, z której mogą 
korzystać, choćby w takich 
błahych sprawach, jak wybór 
soku do picia . W obozie 
takiego wyboru nie mają, 
nie mogą wybierać jedzenia, 
jakie dostają.

Klaudia, 
WOLONTARIUSZKA

Uderzyło mnie, jak ludzie 
dbają o swoje namioty lub 
przestrzenie w barakach . 
Zawsze jest tam posprzą-
tane, wielokrotnie przed 
namiotem widzieliśmy posa-
dzony krzaczek pomidorów . 
Próbują stworzyć namiastkę 
domu w tak trudnych warun-
kach. Bardzo spodobało mi 
się wejście u jednej z rodzin. 
Były tam drzwi zbite ze 
znalezionych desek, z taką 
małą zasuweczką. Przed 
namiotem zbudowali mały 
taras i tam siedzieli całą 
rodzinką. Dla mnie to było 
niesamowite. Próbują zrobić 
coś z niczego, stworzyć dom 
pomimo warunków, w jakich 
przyszło im żyć.
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Caritas Polska po raz pierwszy przygotowuje 
się do obchodów swojego święta patronalne-
go Dzień Dobra, przypadającego w Niedzielę 
Miłosierdzia Bożego. Od listopada 2021 r. 
liderzy wolontariatu Caritas rejestrują się na 
stronie dziendobra.pl, by dołączyć do grona 
współorganizatorów pierwszego w historii 
Caritas Dnia Dobra. Liderzy skupiają wokół 
siebie grupy wolontariuszy, tworząc zespoły 
Serc. By jak najlepiej przygotować się do 
wspólnego świętowania, w dniach 11 i 15 
grudnia 2021 r. przeprowadzone zostały 
Dobre Warsztaty, na które zaproszono 
doświadczonych koordynatorów i liderów 
wolontariatu z diecezji zaangażowanych 

w projekt. Celem warsztatów była wymiana 
doświadczeń ekspertów w organizacji even-
tów o różnej skali oraz stworzenie katalogu 
dobrych praktyk, które będą wspierały orga-
nizatorów wydarzeń Dnia Dobra. Praca z eks-
pertami wolontariatu była dla zespołu Dnia 
Dobra w Caritas Polska fantastycznym, mo-
tywującym i inspirującym doświadczeniem, 
a jej efektem są karty wydarzeń, które trafią, 
jako materiał instruktażowy, do wszystkich 
liderów Serc. Doceniając doświadczenie, 
zaangażowanie i profesjonalizm uczestników 
Dobrych Warsztatów, zaproszono ich do 
stałej współpracy przy organizacji wydarze-
nia w formie Grupy Doradczej Dnia Dobra. 

W skład grupy weszli: s. Dawida z diecezji sie-
dleckiej, s. Rachela z diecezji Białostockiej, p. 
Karolina Dragan i p . Krzysztof Tomiak z archi-
diecezji poznańskiej, p. Anna Jabłońska z die-
cezji legnickiej, p . Alicja Kotowska i p . Ewelina 
Pasecka z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
s . Lidia Lupa z archidiecezji krakowskiej, p . 
Anna Majewska z diecezji włocławskiej, p. 
Teresa Michalska z archidiecezji gdańskiej 
i p . Paulina Stepnowska z archidiecezji 
lubelskiej . Lista liderów wolontariatu, którzy 
chcą się włączyć we wspólne organizowanie 
ogólnopolskiego świętowania Dnia Dobra 
zostanie zamknięta w 2022 r., przed wyda-
rzeniem . 

„Czas na młodzież 2019” to ogólnopolski 
program, którego celem jest podniesienie 
poziomu kompetencji społecznych młodych 
ludzi, a w rezultacie zwiększenie ich szans 
na rynku pracy . Adresaci projektu to ponad 
tysiąc młodych osób w wieku 15-29 lat z die-
cezji siedleckiej, zamojsko-lubaczowskiej, 
bielsko-żywieckiej, archidiecezji szczeciń-
sko-kamieńskiej, łódzkiej i gnieźnieńskiej, 
a także z Warszawy. Blisko 40% uczestniczek 
i uczestników to osoby z niepełnosprawnoś-
ciami. Młodzież była rekrutowana do pro-
gramu przez koordynatorów diecezjalnych 
(m.in. ze Szkolnych Kół Caritas). Uczestnicy 
zostali wyposażenia w odpowiednią wiedzę 
potrzebną do realizacji zadań. Korzystali 
ze wsparcia swoich opiekunów, ekspertów 
ds . merytorycznych oraz psychologa . Brali 
udział w warsztatach i szkoleniach służących 
podniesieniu kompetencji społecznych 
w różnych dziedzinach. Doskonalili umiejęt-

ność pracy w grupie, przewodzenia innym 
i motywowania ich, a także wypracowywania 
kompromisów czy przyjmowania konstruk-
tywnej krytyki. Uczyli się również zarządza-
nia ryzykiem wynikającym z dynamicznych 
zmian związanych z sytuacją epidemiczną. 
Projekt służy przygotowaniu młodych ludzi 
do tego, by umieli oni dostrzegać problemy 
wokół siebie i odpowiadać na nie mądrym, 
dobrym i przemyślanym działaniem.

Wykorzystując zdobytą wiedzę młodzi ludzie 
pracowali w 4-, 5- lub 6-osobowych zespo-
łach nad pomysłami na lokalne aktywności. 
Po przedstawieniu gotowych propozycji 
uzyskali dofinansowanie w wysokości 1600 zł 
na realizację każdego z prawie 250 lokalnych 
przedsięwzięć, uzupełniając tym samym 
nabytą wiedzę o praktykę i doświadczenie 
w działaniu na rzecz innych.

ponad 1000 osób   
w wieku 15-29 lat

beneficjenci

Program realizowany od czerwca 2019 r.
Lokalizacja 7 diecezji/archidiecezji

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś 
Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”. 
Działanie 1.4 „Młodzież solidarna w działaniu”

Partnerzy: gdańskie Stowarzyszenie Morena, 
Caritas diecezjalne

Dzień Dobra

Boccia nasza pasja  
– warsztaty 
aktywizujące osoby 
z niepełnosprawnościami, 
realizowane w ramach 
projektów z programu 
„Czas na Młodzież 2019”

ponad  1000   
młodych osób zdobyło  
nowe kompetencje

Czas na młodzież 2019
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Caritas  
Laudato Si
Ekologia integralna  
jako obszar  
zaangażowania  
Caritas Polska

Caritas Polska już od kilku lat 
podejmuje wezwanie papieża 
Franciszka do nawrócenia 
ekologicznego i pokazuje 
praktyczną drogę do jego 
realizacji dla każdego z nas. Jak 
zatem możemy, już z pewnej 
perspektywy, ocenić słuszność 
podjętych na początku założeń 
i działań? Czy rok 2021 różnił się 
od lat poprzednich? 

Koncepcja ekologii integralnej, która 
zakorzeniona jest w katolickiej nauce 
społecznej, wpisuje się naturalnie 
w działalność Caritas. Nie można 
przecież rozdzielać troski o drugiego 
człowieka od środowiska, w którym 
on żyje. Chodzi oczywiście zarówno 
o środowisko społeczne, jak 
i przyrodnicze. Wierzymy przecież, że 
jesteśmy częścią całego stworzenia. 

Naszym założeniem od samego początku 
było maksymalne włączenie struktur Caritas 
i ich aktywizacja na rzecz przeciwdziałania 
degradacji środowiska naturalnego oraz 
kryzysu klimatycznego. Wierzymy, że dzia-
łania edukacyjne i rzecznicze muszą mieć 
praktyczne odzwierciedlenie w oddolnych 
inicjatywach, w które głęboko zaangażowa-
ne są społeczności lokalne, parafialne, szko-
ły etc. Chodzi o to, abyśmy wszyscy czuli 

się współodpowiedzialni za nasze najbliższe 
otoczenie, ale także rozumieli kontekst zależ-
ności globalnych. Abyśmy mieli świadomość, 
że np. nasze wybory konsumenckie mają 
wpływ na los naszych braci i sióstr w krajach 
globalnego południa.  

Aby zmiana społeczna, którą promujemy 
w ramach naszych działań, była trwała, musi 
być z wielu przyczyn rozłożona w czasie. Spe-
cjaliści z różnych dziedzin, z którymi współ-
pracujemy, ale także animatorzy diecezjalni 
i lokalni działający w terenie, podkreślają, 
że widzą już konkretne rezultaty naszego 
projektu . W 2021 r ., pomimo trudnego czasu 
ograniczeń pandemicznych, udało się na 
różnych poziomach projektu zrealizować 
bardzo wiele działań, które przebiły się do 
szerokiej świadomości wielu osób, grup 
i mediów. Można powiedzieć, że udało się 
stworzyć przestrzeń społeczną zarówno do 
konstruktywnej dyskusji, jak i konkretnych 
działań w całej Polsce. Jest to z pewnością 
ewenement także w wymiarze polskiego 
Kościoła.  

Kto jest adresatem działań 
ekologicznych Caritas?

Caritas, jako jedna z największych instytucji 
społecznych w Polsce, działa wielowymiaro-
wo, co ma także odzwierciedlenie w specyfi-
ce realizowanego przez nas projektu . Nasze 
działania zatem adresowane są do wielu 
grup, zarówno młodszych, jak i seniorów. 
Jednak temat ekologii integralnej jest 
w sposób szczególny podejmowany przez 

Czy jest to tylko zmiana wizerunku  
czy także coś więcej?

Ekologia integralna na pewno wnosi nowego 
ducha do Caritas. Jest także szansą na dalszą 
zmianę wizerunku organizacji, która jest 
postrzegana jako czysto charytatywna, czyli 
taka, która reaguje post factum na deficyty 
społeczne i na sytuację tych, którzy sami nie 
są wstanie już o siebie zadbać. My staramy 
się dołożyć do tych niewątpliwie ważnych 
zadań, element aktywności społecznej, który 
edukuje, angażuje i prowokuje do wyjścia ze 
strefy komfortu . Edukacja do odpowiednich 
postaw społecznych czy wpływanie na syste-
mowe zmiany, np . w zakresie polityk ochrony 
środowiska, jest dużo efektywniejsza niż za-
pobieganie ich negatywnym skutkom . Zatem 
ważne w naszych działaniach jest budowanie 
zaplecza eksperckiego, ukierunkowujące za-
równo działania lokalne, jak i centralne, np. 
rzecznicze, które chcielibyśmy szerzej rozwi-
jać. W budowie wspólnoty Caritas Laudato Si 
ważny jest także wymiar duchowy, który 
buduje ramy dla autentycznego zaangażo-
wania. Uświadomienie sobie, że to nie my je-
steśmy panami świata, którzy bezgranicznie 
mogą eksploatować matkę Ziemię, zmienia 
bardzo perspektywę. Pozwala nam spojrzeć 
na cały świat stworzony tak, jak postrzegał 
go św. Franciszek, który nazywał wszelkie 
stworzenie bratem i siostrą. 

Jakie główne trudności pojawiały się 
w toku realizacji projektu?

Było ich naprawdę wiele, zarówno tych 
biurokratycznych, organizacyjnych, jak 
i mentalnych . Pomimo sporego zaintere-
sowania naszymi działaniami, praktyka 
pokazywała, że sama chęć nie zawsze 
przekłada się na skuteczne działanie. Sporym 
wyzwaniem były deficyty sprawnego myśle-
nia projektowego, dążącego do osiągnięcia 
zmiany społecznej. Zapewne jest to związane 
generalnie z niskim poziomem świadomości 
społeczeństwa obywatelskiego.

Myślę, że z perspektywy początku 2022 
roku zespół Caritas Laudato Si może być 
naprawdę dumny z rezultatów swojego dzia-
łania i patrzeć z satysfakcją na ostatnie lata, 
którym towarzyszył ogromny wysiłek przy 
realizacji projektu – zarówno na poziomie 
centralnym, jak i w Caritas diecezjalnych . 
Oczywiście mamy spory niedosyt i jesteśmy 
świadomi, że to dopiero początek strategii, 
w której ekologia integralna stanie się meto-
dą działania Caritas na poziomie wszystkich 
programów krajowych i zagranicznych oraz 
wejdzie w jej programowe DNA .

Jaki zatem kierunek dalszych działań 
planuje wyznaczyć Caritas Polska 
w ramach projektu Caritas Laudato Si?

Od roku 2022 planujemy działać na kilku 
poziomach. Po pierwsze włączyliśmy się 
w kampanię globalną na rzecz ekologii 
integralnej prowadzoną przez Caritas Inter-
nationalis w latach 2021-2024. Udział w tej 

kampanii włącza nas w działania Kościoła 
powszechnego i przybliża perspektywę 
ekologii integralnej w praktyce ze wszystkich 
rejonów świata. 

Po drugie, na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń, będziemy kontynuować 
wspieranie Caritas diecezjalnych i lokal-
nych struktur Caritas, w tym parafialnych 
i szkolnych zespołów Caritas oraz centrów 
wolontariatu. Widzimy, że animacja wspólnot 
lokalnych, wyposażonych w konkretne na-
rzędzia, jest swoistą inwestycją w przyszłość 
tradycyjnych struktury wolontariatu Caritas . 
Kontynuujemy przygotowywanie licznych 
materiałów formacyjnych, które pomagają 
wspierać działania w Caritas diecezjalnych. 
Liczymy także, że uda się stworzyć kilka 
modelowych ośrodków ekologii integralnej 
w kilku Caritas diecezjalnych, które w prak-
tyce będą łączyły działania na rzecz przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu z troską 
o stworzenie .

Po trzecie dalej będziemy budować zaplecze 
ekspertów i specjalistów, którzy pomagają 
nam w praktyce implementować ekologię 
integralną. Szczególnie w dziedzinie ekono-
mii społecznej, odpowiedzialnej konsumpcji, 
bioróżnorodności, klimatu i powietrza, wody 
czy gospodarowania żywnością. Wszystkie 
nasze działania będą oczywiście wsparte 
ogólnopolską kampanią medialną, która, 
mam nadzieję, utrzyma dotychczasowy 
poziom przekazu. W pierwszej połowie 2022 
roku będziemy także implementować kam-
panię społeczną na rzecz samoograniczania 
się w konsumpcji, realizując spoty telewizyj-
ne oraz organizując konferencję dla liderów 
grup Caritas . 

najmłodszych, którzy naturalnie czują taką 
potrzebę. Caritas Laudato Si daje inspiracje, 
narzędzia, konkretne know-how i przestrzeń 
do aktywności wolontariackiej, w którą 
młodzi chętnie się angażują. Zatem w pierw-
szym rzędzie współpracujemy z jednostkami 
Caritas w Polsce, ale niezwykle ważna jest dla 
nas także współpraca z innymi organizacjami 
w Kościele, innymi podmiotami i wszystkimi 
chętnymi, którym nie jest obojętna troska 
o całe stworzenie. Myślę, że temat ekologii 
integralnej to także przestrzeń do dialogu 
z tymi, którzy są na rubieżach Kościoła albo 
nawet poza nim. Caritas ma z pewnością 
mandat do tego, aby stanowić miejsce 
spot kania i debaty dotyczącej istotnych 
społecznie tematów, i ten kierunek będziemy 
kontynuować. 

Czy zatem wypracowana już, można 
powiedzieć, marka Caritas Laudato Si 
jest atrakcyjniejszą od innych formą 
przyciągającą młodych do aktywności 
społecznej, także w przestrzeni 
Kościoła?

Z pewnością zarówno forma identyfikacji 
wizualnej, jak i nowy sposób działania, który 
prezentujemy, są atrakcyjne szczególnie dla 
młodych. Jest to swego rodzaju także pole 
doświadczalne dla rozwoju nowych form wo-
lontariatu, z którego Caritas jest bardzo zna-
na. Działanie w logice projektów społecznych 
i budowania wspólnot lokalnych z jednej 
strony, i oddanie przestrzeni do autonomicz-
nych inicjatyw z drugiej, jest kierunkiem, 
w którym powinniśmy dalej podążać. 

Rozmowa z Ireneuszem Krause, zastępcą dyrektora Caritas Polska, podsumowującA 3 lata istnienia programu Caritas Laudato Si

Justyna Składowska,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁAKonferencja Creatio Bonum 
Commune, która odbyła się w grudniu 
2021 r. w siedzibie Caritas Polska
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Wprowadzenie projektu Caritas Laudato 
Si do działalności organizacji rozszerza jej 
działania o zupełnie nowy obszar. W dzisiej-
szym świecie ekologia staje się nieodłącznym 
elementem działań integralnych. „Krzyk ubo-
gich i wołanie ziemi”, o których pisze papież 
Franciszek w encyklice Laudato si’, stały się 
drogowskazem do wprowadzenia niespoty-
kanego dotychczas standardu pomagania .

Główne cele projektu to uważność skiero-
wana na ponoszone koszty środowiskowe, 
troska o integralny rozwój pracowników i wo-
lontariuszy oraz promowanie pozytywnych 
postaw i dobrych praktyk w ramach działań 
Caritas Polska. Takie położenie akcentu od-
krywa przed organizacją kolejne płaszczyzny, 
które muszą zostać przepracowane na coraz 
głębszych poziomach. Coraz bardziej oczy-
wiste staje się, że propozycja życia w duchu 
Laudato si’ jest odpowiedzią na kryzys i trud-
ności dzisiejszego świata. Ta świadomość 
towarzyszy powstawaniu Wspólnoty Laudato 
Si, którą wzmacniają lokalne inicjatywy, 
wyjazdy ambasady mobilnej, konferencje, 
warsztaty czy kampania społeczna.

Projekt wnosi nową jakość mówienia o eko-
logii w Kościele i poszukuje języka, który 
nie wpisuje się w żadną skrajność. Bazuje 

na tradycji chrześcijańskiej i wydobywaniu 
wartości, które od dawna były bliskie Caritas: 
skromnym, prostym życiu, które chociaż 
nienazywane ekologicznym, takim właśnie 
było. Uważne wsłuchiwanie się w głos 
kolejnych osób przystępujących do projektu 
pozwoliło więc zrewidować język, którym 
w Kościele mówi się o ekologii. Początkowa 
nieufność zmieniała się w coraz bardziej 
spójne programy i katechezy, które docierały 
do parafii czy uczniów wielu szkół w Polsce. 
Ważnym elementem okazało się nawiązanie 
współpracy z twórcami katolickimi i naukow-
cami, dzięki którym proponowane w ramach 
projektu materiały tworzą spójny przekaz, 
oparty na neutralnym i zrozumiałym dla 
odbiorcy języku. To sprawia, że przesłanie 
Laudato si’ przenika do życia społecznego 
i staje się realnym elementem budowania 
zmiany społecznej.

Caritas Laudato Si wpisuje się w kampanię 
globalną Caritas Internationalis „Together 
We – Act today for a better tomorrow” zapla-
nowaną na lata 2021-2024, którą w grudniu 
2021 r. zainicjował papież Franciszek.  

Jednym z obszarów działalności  
Caritas Polska jest ekologia integralna, 
wdrażana w życie w projekcie edukacyjnym 
Caritas Laudato Si oraz innych programach 
rozwojowych i działaniach rzeczniczych. 

Nie ma dwóch odrębnych 
kryzysów, jednego 
środowiskowego, 
a drugiego społecznego, 
ale istnieje jeden 
złożony kryzys 
społeczno-ekologiczny. 
Wytyczne dotyczące 
rozwiązania wymagają 
zintegrowanego 
podejścia do walki 
z ubóstwem, aby 
przywrócić godność 
wykluczonym 
i jednocześnie 
zatroszczyć się o naturę.
Papież Franciszek, Laudato si', 139

Ekologia integralna w działaniach Caritas
Podsumowanie trzech lat istnienia projektu 
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W roku 2021 została ogłoszona seria kon-
kursów grantowych adresowanych przede 
wszystkim do Parafialnych Zespołów Caritas, 
Centrów Wolontariatu Caritas oraz Szkolnych 
Kół Caritas. W konkursach mogły wziąć 
udział zespoły z 12 diecezji. Zwycięzcy otrzy-
mali wsparcie w postaci grantów: 4000 zł, 
10 000 zł lub 12 500 zł. W ubiegłorocznej 
edycji dofinansowano 116 projektów lokal-
nych, przy czym liczba wszystkich projektów 
w ramach Caritas Laudato Si wynosi ok . 
300. Jesienią 2021 r. został też ogłoszony 
dodatkowy konkurs na lokalne inicjatywy 
ekologiczne, do udziału w którym Caritas 
Laudato Si zaprosiła zespoły z całej Polski. 
Wybrano 5 zespołów, z których każdy otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł na 
realizację swoich projektów. Zakończenie ich 
wdrażania spodziewane jest w marcu 2022 r. 

Realizowane projekty są tak różne, jak zespo-
ły i wspólnoty w całej Polsce, ale każdy do-
tyka realnych problemów środowiskowych. 
Wśród inicjatyw pojawiają się m.in. ogrody 
ekologiczne i biblijne, zielniki przyparafialne, 
wdrażanie dobrych praktyk, takich jak 
zbieranie deszczówki, montaż w szkole kranu 
z wodą pitną, tworzenie ekologicznych kos-
metyków czy domowych środków czystości. 
Pojawiały się warsztaty na temat kuchni zero 
waste, zdrowego gotowania lub wykorzysty-
wania ziół.

W roku 2021 dużą popularność zyskał temat 
ograniczania konsumpcjonizmu, w efekcie 
czego wiele projektów skupiało się na wy-
mianie dóbr, idei upcyklingu lub tworzeniu 
podzielników .

Od projektu 
do wspólnoty
Idąc za wskazówkami zawartymi w encyklice 
Laudato si’, Caritas Polska, realizując projekt, 
skupiła swoje zaangażowanie na inspiro-
waniu i wzmacnianiu oddolnych działań 
społecznych, które realnie wpływają na 
otaczające nas środowisko oraz przełożenie 
zasad ekologii integralnej na praktykę życia 
Kościoła. Założeniem od początku było bu-
dowanie wspólnoty, która jest odpowiedzią 
na potrzebę długofalowego działania. Wokół 
Caritas Laudato Si powstała wspólnota 
– to liderzy inicjatyw lokalnych w parafiach 
i organizacjach katolickich, naukowcy, 
działacze społeczni czy obserwatorzy działań 
w przestrzeni publicznej, którzy korzystają 
z tworzonego przez nas przekazu i uznają go 
za wiarygodny i obiektywny .

Wsparcie 
merytoryczne 
lokalnych zespołów
Wszystkie lokalne zespoły Caritas Lau-
dato Si oprócz grantów otrzymały także 
wsparcie w postaci zaplecza eksperckiego 
i warsztatów z dziedziny ekologii i two-
rzenia projektów . W dwunastu diecezjach 
zatrudnieni zostali animatorzy Caritas 
Laudato Si, którzy koordynowali pracę wo-
lontariuszy. Wsparcie dotyczące składania 
wniosków, pisania projektów, realizacji 
inicjatyw czy rozwiązywania problemów 
było nieodłącznym elementem działania. 
Autorzy projektów mogli też uczestniczyć 
w warsztatach stacjonarnych lub on-line, 
których odbyło się ok. 20. Zaplecze 
eksperckie w postaci specjalistów z po-
szczególnych dziedzin ekologii pozwoliło 
też wolontariuszom rozwijać swoją wiedzę 
i korzystać z rozwiązań wypracowanych 
już wcześniej na świecie. W ramach wspar-
cia powstały też katechezy będące gotową 
propozycją dla katechetów, nauczycieli, 
księży, wspólnot czy uczniów.

Szkolenia  
dla animatorów  
i zespołu
Swoje kompetencje wzmacniał również 
zespół Caritas Polska oraz Animatorzy 
Caritas Laudato Si . W czerwcu 2021 r .  
grupa gościła w gospodarstwie ekolo-
gicznym Stowarzyszenia Ekologiczno-
-Kulturalnego „Ziarno” w Grzybowie. 
Był to czas warsztatów, podsumowań 
i zdobywania praktycznej wiedzy o tym, 
jak mogą funkcjonować i rozwijać się 
gospodarstwa w duchu zero waste . 
Z kolei w październiku odbyła się wizyta 
w opactwie benedyktynów w Tyńcu. To 
miejsce sprzyjało podsumowaniu pod ką-
tem merytorycznym trzyletnich działań, 
wyciąganiu wniosków i snucia planów na 
przyszłość. Nie zabrakło dobrych praktyk 
w postaci modlitwy, wspólnego sadzenia 
drzew czy ekospacerów po okolicznych 
terenach .

Projekty 
grantowe  
w 2021 roku

12 diecezjI

projektów116

5 projektów 
wysokobudżetowych 

W starej drewutni w Lubonieczku 
powstała Ludzielnia – miejsce, gdzie 
mieszkańcy dzielą się rzeczami. 
Przynoszą to, czego już nie potrzebują, 
a zabierają to, co im się przyda

Kuchnia św. Alberta w Nowym 
Kawkowie koło Olsztyna przetwarza 
produkty spożywcze, którym 
kończy się termin ważności, 
i dostarcza je potrzebującym

Spiżarnia św. Hildegardy, czyli 
miejsce suszenia ziół oraz 
przetwarzania żywności

Ekologia w praktyce – inicjatywy lokalne 

Mobilna Ambasada
Szerzenie wiedzy o projekcie i animo-
wanie w ramach projektu wymagało 
czegoś specjalnego. Tak powstała 
Mobilna Ambasada, na którą składa 
się hybrydowy samochód docierający 
do każdego miejsca w Polsce, namiot 
z atrakcyjną wystawą ekologiczną, 
program warsztatów i konferencji 
poruszających wybrane zagadnienia 
dotyczące troski o środowisko oraz do-
datkowe atrakcje w postaci ekoquizów, 
filmów edukacyjnych, nocnego ekokina 
czy podzielników. W 2021 r. odbyło się 16 
wyjazdów Mobilnej Ambasady, a liczba 
osób, które skorzystały z tego, co ma do 
zaoferowania, przekroczyła 13 tys. Am-
basada pojawiła się m.in. na XXV Spot-
kaniu Młodych Lednica 2000, na zjeździe 
Młodych Przewodniczek Skautów Europy 
w Serpelicach czy warsztatach dla braci 
franciszkanów. Mnogość form działania 
Ambasady ma jeden cel, a jest nim 
promocja dobrych postaw oraz przeka-
zywanie odpowiednich do tego narzędzi. 
Połączenie przystępnej formy warsz-
tatowej oraz wykładów specjalistów 
sprawia, że oferta Ambasady dotyka 
najważniejszych wyzwań ekologicznych, 
z którymi lokalne wspólnoty mierzą się 
każdego dnia. 

Mobilna Ambasada  
na XXV Spotkaniu Młodych 
Lednica 2000
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Czas dla Stworzenia 
Czas dla Stworzenia to coroczne święto 
ekumeniczne, które łączy setki tysięcy 
chrześcijan z całego świata w modlitwie 
i działaniach dla planety. Rozpoczyna się 
1 września, w Światowy Dzień Modlitw 
o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 październi-
ka dniem wspomnienia Świętego Franciszka 
z Asyżu – patrona ekologów. W 2021 r., z woli 
Konferencji Episkopatu Polski, animatorem 
działań związanych z tym wydarzeniem w na-
szym kraju była Caritas Laudato Si. 

Wiodącym działaniem było przygotowanie 
wysyłek materiałów informacyjnych, które 
zapraszały do włączenia się w troskę o śro-
dowisko do ponad 11 tys. parafii. W każdej 
przesyłce znalazły się: encyklika papieża 
Franciszka Laudato si’, specjalne wydanie 
kwartalnika Caritas z publikacjami specja-
listów i pasjonatów organizujących zielone 
inicjatywy, pocztówki z projektów, list ks . bp . 
Wiesława Szlachetki, przewodniczącego 
Komisji Charytatywnej Konferencji Episko-
patu Polski, oraz list ks. dr. Marcina Iżyckiego 
–  dyrektora Caritas Polska. Materiały 
zawierały również gotowe plakaty promujące 
kampanie Caritas Laudato Si, materiały 
liturgiczne, modlitwy czy propozycje działań 
we wspólnocie . 

Rozwój zaplecza 
eksperckiego  
Caritas Laudato Si

Wszystkie działania Caritas Laudato Si były 
oparte na ścisłej współpracy ze specjalistami 
zaangażowanymi w projekt zarówno na po-
ziomie zespołu centralnego, jak i inicjatyw lo-
kalnych. Celem wejścia z nimi we współpracę 
było przyjęcie szerszej perspektywy, w której 
tematyka ochrony środowiska i przeciwdzia-
łania kryzysowi klimatycznemu połączona 
zostanie z problemami ekonomicznymi i spo-
łecznymi. To bowiem system gospodarczy 
jest matrycą, przez pryzmat której dociekać 
należy przyczyn wielu niedoskonałości 
współczesnego świata.

Caritas Polska skoncentrowała działania pro-
ekologiczne na czynniku będącym jednym 
z największych problemów współczesnego 
świata – konsumpcjonizmie. Podjęła konkret-
ne kroki mające na celu uświadomienie zgub-
nego wpływu konsumpcjonizmu na relacje 
międzyludzkie oraz na środowisko, a także 
wypracowanie praktycznych rekomendacji 
będących swoistym kompasem dla przy-
szłych działań Caritas Polska. Do problemu 
konsumpcjonizmu zespół Caritas Laudato Si 
starał się też podejść od strony teoretycznej, 
wskazując czynniki ekonomiczne, socjolo-
giczne i etyczne .

Biblioteka  
Caritas Laudato Si
W 2021 r. powstały liczne opracowania 
popularnonaukowe, w tym cztery główne, 
w których eksperci przejrzyście i dogłębnie 
zaprezentowali problemy nadmiernego 
zużycia wody, zanikającej bioróżnorodności, 
mitów klimatycznych funkcjonujących 
w przestrzeni publicznej oraz systemu eko-
nomicznego bazującego na odradzającej się 
ekonomii społecznej. 

W dwóch pierwszych opracowaniach eks-
perci dokładnie przeanalizowali wybrane 
zagadnienia dotyczące wody i bioróżnorod-
ności, wskazali przyczyny problemów oraz 
zaproponowali rozwiązania. W opracowaniu 
dotyczącym zmian klimatu (Mamy wpływ na 
naszą przyszłość), oprócz analizy problemu, 
ustosunkowali się również w bardzo bezpo-
średni sposób do najpopularniejszych mitów, 
wykorzystywanych często w przestrzeni 
publicznej przez tzw . denialistów klimatycz-
nych . Opracowanie to jest zatem poradni-
kiem, z którego można dowiedzieć się, jak 
dyskutować z takimi osobami. W ostatnim 
opracowaniu eksperci zaprezentowali prak-
tyczny wymiar nowego – prospołecznego 
– systemu ekonomicznego. W opracowaniu 
przedstawione zostały inicjatywy konstru-
owane lub inspirowane międzynarodowym 
ruchem Ekonomii Franciszka.

Zdjęcie z lewej: w parafii 
Niepokalanego Serca Maryi 
w Białymstoku w Niedzielę 
św. Franciszka odbył się festyn 
z kiermaszem rękodzieła, zdrową 
żywnością oraz warsztatami 
ekologicznymi

Przesyłka do parafii  
w całej Polsce zapraszająca  
do świętowania 
Czasu dla Stworzenia

Niedziela św. Franciszka
Zwieńczeniem Czasu dla Stworzenia jest 
Niedziela św. Franciszka, która w ubiegłym 
roku przypadła na 3 października. W 12 die-
cezjach odbyły się lokalne wydarzania pod 
hasłem „Dzielę się w niedzielę”. Obejmo-
wały one spotkania, kiermasze i warsztaty 
ekologiczne, jednak najważniejsze było 
zorganizowanie podzielnika, czyli miejsca, 
w którym można wymieniać się rzeczami. 
Kapłani otrzymali też przygotowany na ten 
dzień formularz mszy świętej z propozycją 
modlitwy za stworzenie . Relacje z Niedzieli 
św. Franciszka pokazują, jak parafie cieszy-
ły się czasem, w którym jest miejsce na spo-
tkanie po mszy i dobrą rozmowę. Parafie, 
w których pielęgnowane są tradycje zakła-
dania ogródków domowych, robienia prze-

tworów, w których zaprasza się do jedzenia 
zdrowego, wypieczonego w domu chleba . 
Parafie, w których zauważane są problemy 
środowiska i podejmowane są próby, by na 
nie odpowiedzieć. Parafie, które zrzeszają 
fundacje, instytucje, nadleśnictwa, księży 
i parafian i wszystkich ludzi dobrej woli.

Podzielnik zorganizowany w czasie 
Niedzieli św. Franciszka w Poznaniu
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Dobre spotkania
Nieodłącznym elementem projektu Caritas 
Laudato Si były spotkania pozwalające zbu-
dować podstawy do działania oraz wsparcie 
w szerszym gronie osób chcących działać na 
rzecz świata stworzonego. Wspólnota projek-
towa współorganizowała m.in. konferencję 
„Eko-Logos: spotkanie dla Wspólnego Domu” 
w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Była 
to okazja do twórczego spotkania różnych 
organizacji zaangażowanych społecznie 
i ekologicznie . Zaproponowano wielowy-
miarowe spojrzenie na zagadnienie ekologii 
integralnej, zarówno z perspektywy nauki, 
duchowości chrześcijańskiej, jak i działań 
praktycznych. Całość została zwieńczona 
wspólną akcją sadzenia drzew w ogrodach 
klasztornych przez wszystkich uczestników . 
Było to okazanie konkretnego zaangażowa-
nia na rzecz środowiska naturalnego.

Zespół Caritas Laudato Si podjął się również 
zadania bezpośredniej promocji ekonomii 
społecznej, która może być narzędziem do 
implementacji ekologii integralnej w prakty-
ce. W tym celu zorganizowana została konfe-
rencja „Creation Bonum Commune”, której 
uczestnicy mogli usłyszeć o inspirujących 
przykładach wykorzystania modelu przedsię-
biorstwa społecznego w działalności na rzecz 
ochrony środowiska. W dyskusji wzięli udział 
zarówno praktycy, jak i przedstawiciele orga-
nizacji i instytucji zajmujących się ekonomią 
społeczną w Polsce i za granicą.

Ekonomia społeczna była również motywem 
przewodnim wyjazdu studyjnego zespołu Ca-
ritas Laudato Si do Kalabrii . Podczas wyjazdu 
nawiązano bliższe relacje i wymieniono do-
bre praktyki z dużą grupą spółdzielczą GOEL, 
która prowadzi działalność prospołeczną 
i prośrodowiskową. 

Ponadto Caritas Polska podjęła współpracę 
z kilkoma organizacjami, praktykami dziedzi-
nowymi i akademickimi, na czele z zespołem 
Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowe-
go Instytutu Badawczego. Celem i motywem 
przewodnim współpracy ze wszystkimi eks-
pertami była profesjonalizacja planowanych 
działań oraz poparcie ich twardymi danymi 
naukowymi .

Kampania społeczna 
Zadaniem zespołu Caritas Laudato Si, oprócz 
praktyki i budowania zaplecza teoretyczne-
go, była też ogólnopolska kampania społecz-
na związana z aktywnością proekologiczną. 
Podejmowana była ona przede wszystkim 
w środowisku Kościoła powszechnego, ale 
jej dotarcie było znacznie szersze. Starania 
o stworzenie zrozumiałej, obiektywnej 
i otwartej narracji pozwoliły współpracować 
z wieloma instytucjami ekologicznymi . 
Poczucie wspólnej misji stało się dla zespołu 
Caritas Laudato Si siłą napędową do promo-
wania i wspierania ciekawych inicjatyw oraz 
idei związanych z poprawą kondycji przyro-
dy. Wszystkie materiały tworzone w ramach 
projektu są oparte na zdobytym doświad-
czeniu i wiedzy specjalistów, a dostęp do 
nich jest bezpłatny. Grono odbiorców jest 
poszerzane poprzez kompleksowe działania 
medialne w telewizji, internecie, prasie, radiu 
i w mediach społecznościowych, poprzez 
współpracę z influencerami, a także przez 
tworzenie materiałów promocyjnych. 

W ramach projektu regularnie publikowane 
są artykuły oraz inserty w wielu poczytnych 
czasopismach w Polsce. Informują o działa-
niach, zapraszają do świętowania w duchu 
zero waste, informują o zagrożeniach, takich 
jak mikroplastik, ocieplenie klimatu czy 
ginięcie lasów tropikalnych i przeznaczanie 
ziemi pod ogromne monokulutry (np. uprawy 
awokado), zachęcają do dawania drugiego 
życia rzeczom czy niemarnowania jedzenia. 
Dzięki tym publikacjom budowany jest 
stały przekaz Laudato si’ w mediach. Wśród 
licznych wywiadów na wyróżnienie zasługuje 
wywiad z kard . Peterem Turksonem, pre-
fektem Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju 
Człowieka w Watykanie, siostrą Syviane 
– paulistką, która przyjechała na misję do 
Polski z Madagaskaru – czy z przewodniczą-
cym Konferencji Episkopatu Polski, ks . abp . 
Stanisławem Gądeckim.

Zdjęcie z instruktażu 
robienia ekologicznych 
zniczy, powstałego 
w ramach kampanii 
„Mniej śmieci – więcej 
pamięci"

TROSKA JEST BOSKA

Wspólnie z dominikanie .pl 
zrealizowana została 
seria spotkań pt. Troska 
jest boska z udziałem 
animatora krajowego 
projektu – br. Cordiana 
Szwarca OFM – który 
opowiadał o ekologii 
w kontekście papieskiej 
encykliki Laudato si’.

DZIAŁANIA FORMACYJNE  
DLA WOLONTARIUSZY

Po raz drugi zorganizowana została 
ogólnopolska akcja „Mniej śmieci – więcej 
pamięci”, czyli dzień Wszystkich Świętych 
w duchu zero waste. Szacuje się, że 
rokrocznie kupujemy 300 mln zniczy, 
z czego ok. 70% właśnie w okolicach 
1 listopada . Caritas Laudato Si zapro-
ponowała rozwiązania, które pozwalają 
szanować tradycję zdobienia nagrobków, 
ale w sposób skromny i bezpieczny dla 
środowiska. Przekaz wzmocnili współ-
partnerzy: Anielskie Ogrody, Ruch Święte-
go Franciszka z Asyżu (REFA), Światowy 
Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska, 
Fundacja Dzieła Kolpinga, Zerowasterzy 
oraz blog Inżynier w Zielonych Okularach.

WSPÓŁPRACA Z KANAŁEM 
MATURA TO BZDURA

Duży rozgłos przyniosła współpraca 
z kanałem Matura to bzdura, który 
jest najpopularniejszą w Polsce son-
dą uliczną. W ramach krótkiego spo-
tu przeprowadzona została ankieta 
sprawdzająca wiedzę młodych Pola-
ków z zakresu ekologii. Na profilach 
społecznościowych kanału pojawił 
się film Co Polacy wiedzą o ekologii?, 
a w aplikacji kanału ekologiczny 
quiz edukacyjny . Humorystyczne 
przedstawienie pojęć związanych 
z klimatem pomogło dotrzeć do 
nowej, młodszej grupy odbiorców. 
Zasięg uzyskany dzięki tej współpra-
cy to ponad 5 mln osób .

Najważniejsze kampanie:



STRUKTURA KWESTIONARIUSZA 
PODZIELONA ZOSTAŁA NA TRZY 
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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STRUKTURA,  
PROGRAMY, PLACÓWKI

Dane dotyczące struktury  
Caritas diecezjalnych

Caritas w Polsce jest siecią samo-
dzielnych jednostek diecezjalnych 
Caritas prowadzących działalność 
społeczno-charytatywną wyni-
kającą ze statutu organizacji oraz 
wewnętrznej struktury, którą 
tworzą pracownicy etatowi oraz 
wolontariusze różnych szczebli 
(przedszkolnych, szkolnych, aka-
demickich, pracowniczych) . Dane 
liczbowe dotyczące szczegółowej 
struktury Caritas diecezjalnych 
w Polsce przedstawia tabela 1 .

Na podstawie danych dostar-
czonych przez jednostki, które 
odpowiedziały na ankietę, można 
wyodrębnić te Caritas diecezjalne, 
które zatrudniają największą 
liczbę pracowników, posiadają 
najliczniejszy wolontariat oraz 
udzielają pomocy największej gru-
pie beneficjentów, oferując celową 
i profesjonalną pomoc w prowa-
dzonych przez siebie placówkach . 
Zestawienia te zaprezentowane są 
w tabelach 2, 3 i 4 .

Tabela�1.�Dane�dotyczące�struktury�Caritas�diecezjalnych

Pracownicy Liczba

1 . Pracownicy w centralach diecezjalnych Caritas 571

2 . Etaty w centralach diecezjalnych Caritas 512

3 . Pracownicy w pozostałych placówkach CD 4560

4 . Etaty w pozostałych placówkach CD 3802

5 . Członkostwo pracowników Caritas diecezjalnych 
w centralnych i lokalnych gremiach, zespołach, radach 33

Jednostki wolontariatu i placówki Liczba

6 . Centra Wolontariatu 22

7 . Akademickie Zespoły Caritas 10

8 . Parafialne Zespoły Caritas 3150

9. Szkolne Koła Caritas 2157

10 . Przedszkolne Koła Caritas 30

11 . Wolontariat pracowniczy 207

12 . Placówki/ośrodki prowadzone przez Caritas 588

Tabela�4.��Caritas�diecezjalne,�które�prowadzą�
największą�liczbę�placówek�specjalistycznych

Archidiecezja/diecezja Liczba placówek 
specjalistycznych

1 . Caritas Diecezji Opolskiej 99

2 . Caritas Diecezji Kieleckiej 77

3 . Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 50

4 . Caritas Archidiecezji Krakowskiej 48

5 . Caritas Archidiecezji  
Szczecińsko-Kamieńskiej 22

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

Archidiecezja/diecezja Liczba  
wolontariuszy

1 . Caritas Diecezji Opolskiej 21 350

2 . Caritas Diecezji Tarnowskiej 16 207

3 . Caritas Diecezji Radomskiej 13 500

4 . Caritas Diecezji Świdnickiej 12 963

5 . Caritas Diecezji j Pelplińskiej 11 410

Tabela�2.��Centrale�diecezjalne�Caritas�i�placówki�im�podległe,� 
w�których�zatrudniona�jest�największa�liczba�pracowników�

Archidiecezja/diecezja Liczba 

1 . Caritas Diecezji Kieleckiej 856

2 . Caritas Diecezji Opolskiej 469

3 . Caritas Archidiecezji Krakowskiej 398

4 . Caritas Archidiecezji Wrocławskiej 340

5 . Caritas Diecezji Tarnowskiej 279

W każdym z wymienionych 
działów pytano głównie o dane 
liczbowe dotyczące prowadzo-
nych działań, kategorię oraz 
liczbę beneficjentów objętych 
pomocą oraz, w przypadku akcji 
i programów, o wielkość środków 
i wartość zebranej darowizny.

Raport z działalności Caritas diecezjalnych 
w 2021 r. powstał w oparciu o kwestionariusz 
sprawozdawczy rozesłany on-line 45 jednost-
kom wraz z pismem przewodnim dyrektora Cari-
tas Polska, w dniu 22 grudnia 2021 r. Odpowiedź 
zwrotną otrzymano od 39 Caritas diecezjalnych, 
co oznacza, że do sprawozdania nie przystąpiło 
6 ośrodków diecezjalnych Caritas.  
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Programy i akcje prowadzone  
przez Caritas diecezjalne

Beneficjentami jednostek Caritas w Polsce 
są różne kategorie osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym, do których kierowana 
jest pomoc materialna, psychologiczna 
i duchowa. Jednostki Caritas działają przede 
wszystkim na rzecz: rodzin, dzieci i młodzie-
ży, seniorów oraz osób chorych, bezdomnych 
i uzależnionych. W 2021 r. wśród akcji 
i programów pomocowych obejmujących 
powyższe grupy beneficjentów, znalazły 
się takie, których inicjatorami była Caritas 
Polska lub wyłącznie Caritas diecezjalne. 
Środki na realizację tych działań pochodziły 

natomiast z funduszy jednostek Caritas, 
grantów lub częściowo ze środków Caritas 
Polska. Łącznie w 2021 r. jednostki Caritas 
w Polsce zainicjowały 344 akcje i programy 
pomocowo-edukacyjne. Najwięcej – 24 
inicjatywy – przeprowadzono w Caritas Die-
cezji Tarnowskiej. Wśród 7 wyróżniających 
się pod tym względem jednostek Caritas, 
znalazły się także: Caritas Diecezji Zamojsko-
-Lubaczowskiej, Caritas Diecezji Bydgoskiej, 
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, Caritas 
Diecezji Świdnickiej, Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji 

Sandomierskiej . Wykaz jednostek Caritas 
diecezjalnych, które przeprowadziły najwię-
cej w skali kraju różnego typu akcji i progra-
mów, prezentuje tabela 5 .

Na podstawie nadesłanych przez jednostki 
Caritas sprawozdań można wyodrębnić także 
inicjatywy, dzięki którym przekazywane były 
na rzecz osób potrzebujących największe 
środki. Programy i akcje o najwyższej wartoś-
ci finansowej przedstawia tabela 6.

Tabela�6.���Akcje�i�programy,�które�miały�
najwyższą�wartość�finansową

Nazwa akcji/programu

1 . Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

2 . Spiżarnia Caritas

3 . Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

4 . Karta „Na codzienne zakupy”

5 . Kampania 1%

Tabela�5.��Caritas�diecezjalne,�które�przeprowadziły�w�2021�r.�
największą�liczbę�akcji�i�programów

Archidiecezja/diecezja Liczba akcji  
/ programów

1 . Caritas Diecezji Tarnowskiej 24

2 . Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 20

3 . Caritas Diecezji Bydgoskiej 19

4 . Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej 19

5 . Caritas Diecezji Świdnickiej 18

6 . Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 18

7 . Caritas Diecezji Sandomierskiej 16

Ośrodki i punkty 
specjalistyczne 
– prowadzone przez 
Caritas diecezjalne

Caritas diecezjalne prowadzą profesjonalną 
pomoc także w specjalistycznych ośrod-
kach. Jest to łącznie 171 różnych placówek 
oferujących doraźne lub długoterminowe 
wsparcie, działających w większości Caritas 
diecezjalnych . Podobnie jak w przypadku 
ogólnopolskich akcji i programów ośrodki 
te są przeznaczone dla wszystkich kategorii 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Tabela 7 prezentuje rodzaje prowa-
dzonych działań oraz liczbę placówek, która 
je realizuje (dobór działań charytatywnych 
w tabeli uwarunkowany był ilością ich wska-
zań w kwestionariuszach sprawozdawczych).

Tabela�7.��Najważniejsze�placówki�charytatywne�działające�przy�
Caritas�diecezjalnych

Rodzaj/nazwa placówki Liczba

1 . Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 105
2 . Stacja opieki/opieka pielęgniarska 102
3 . Punkt wydawania odzieży 92
4 . Świetlica socjoterapeutyczna 79
5 . Ośrodek/gabinet rehabilitacyjny 77
6 . Jadłodajnia 58
7 . Punkt pomocy doraźnej 54
8 . Warsztaty Terapii Zajęciowej 50

9.
Magazyn do przechowywania odzieży, sprzętu itp.  
(niesłużący do FEAD) 45

10 . Klub/świetlica seniora 43
11 . Magazyn programu FEAD 37
12 . Środowiskowy Dom Samopomocy 37
13 . Hospicjum domowe 36
14 . Dom Pomocy Społecznej 34
15 . Okno życia 30
16 . Mieszkanie chronione/treningowe 29
17 . Telefon zaufania 24
18 . Fundusz stypendialny 24
19. Schronisko dla bezdomnych 23
20 . Zakład opiekuńczo-leczniczy 17
21 . Łaźnia 17
22 . Dom Matki i Dziecka 14
23 . Poradnia/pomoc prawna 14
24 . Poradnia psychologiczna 13
25 . Noclegownia 12
26 . Centrum/klub integracji społecznej 10
27 . Punkt konsultacyjno-informacyjny 9
28 . Spółdzielnia socjalna 9
29. Ogrzewalnia 8
30 . Hospicjum stacjonarne 8
31 . Zakład Aktywności Zawodowej 7
32 . Poradnia rodzinna 5
33 . Centrum Interwencji Kryzysowej 5
34 . Ośrodek wychowawczy 5
35 . Placówka opiekuńczo-wychowawcza 5
36 . Pomoc postpenitencjarna 4
37 . Rodzinny Dom Dziecka 4
38 . Ośrodek terapii uzależnień 3
39. Klub/punkt konsultacyjny Anonimowych Alkoholików 3
40 . Centrum pomocy migrantom 3
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Wartość pomocy przekazanej przez Caritas Polska 
w ramach głównych obszarów wsparcia

Granty na projekty społeczne w ramach 
projektu Caritas Laudato Si 1 075100 zł
Granty na Centrum Młodzieżowej 
Aktywności w ramach projektu 
Czas na Młodzież 2019 293 918 zł
Wsparcie beneficjentów indywidualnych
w ramach programu Uratuję Cię
/„Sprawa dla reportera” 8 603 978 zł
Wsparcie w obszarze 
Pomoc Dzieciom 1 811 804 zł
Wsparcie w obszarze 
Migranci i Uchodźcy 4 026 608 zł
Wsparcie w obszarze Pomocy 
Żywnościowej i Rzeczowej 13 341 623 zł
Wsparcie w obszarze Seniorzy 14 553 600 zł
Wsparcie w obszarze Wykluczeni 227 300 zł
Wsparcie w ramach 1% 1 414 479 zł
Wsparcie w ramach 
Wdzięczni Medykom 7 424 605 zł
Wsparcie przekazane na usuwanie 
skutków kataklizmów 445 000 zł
Inne 414 174 zł

Łączna wartość pomocy: 

53 632 189 zł

KWOTY PRZEKAZANE  
NA POMOC ZA GRANICĄ  
(W EUR I USD) ZOSTAŁY 
PRZELICZONE NA ZŁOTÓWKI  
WG KURSU ŚREDNIEGO NBP  
Z DNIA 31.12.2021 R.

Caritas Archidiecezji Białostockiej
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Caritas Archidiecezji Łódzkiej

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej 
Kościoła Greckokatolickiego

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Caritas Archidiecezji Warmińskiej

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Caritas Diecezji Bydgoskiej 
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

Caritas Diecezji Elbląskiej
Caritas Diecezji Ełckiej

Caritas Diecezji Gliwickiej
Caritas Diecezji Kaliskiej 

Caritas Diecezji Kieleckiej
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Caritas Diecezji Legnickiej
Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Caritas Diecezji Łowickiej
Caritas Diecezji Opolskiej 

Caritas Diecezji Pelplińskiej
Caritas Diecezji Płockiej

Caritas Diecezji Radomskiej
Caritas Diecezji Rzeszowskiej

Caritas Diecezji Sandomierskiej 
Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Caritas Diecezji Świdnickiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej
Caritas Diecezji Toruńskiej

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Caritas Diecezji Włocławskiej

Caritas Diecezji Wrocławsko-Koszalińskiej 
Kościoła Greckokatolickiego

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej 
Kościoła Greckokatolickiego

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

0 500 tys. zł 1 mln zł 1,5 mln zł 2 mln zł 2,5 mln zł 3 mln zł

Wartość  wsparcia finansowego i rzeczowego udzielonego Caritas diecezjalnym przez Caritas Polska

Zaangażowanie Caritas  
w pomoc humanitarną 
i rozwojową za granicą
DOŚWIADCZENIE, 
SPECJALIZACJA 
I PARTNERSTWO 
– JAROSŁAW BITTEL, 
ZASTĘPCA DYREKTORA 
CARITAS POLSKA, O POMOCY 
ZAGRANICZNEJ 

Największe programy 
realizowane przez Caritas 
Polska za granicą

Programy zagraniczne 
współfinansowane w ramach 
polskiej współpracy 
rozwojowej Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych RP 

Apele humanitarne,  
które uzyskały wsparcie 
Caritas Polska

Małe programy realizowane 
we współpracy z ośrodkami 
misyjnymi

Podsumowanie pomocy 
zagranicznej niesionej  
przez Caritas Polska

ŚWIAT
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Caritas Polska jest organizacją, która 
oprócz pomocy w kraju, realizuje także 
pomoc za granicą, koncentrując się 
na wybranych regionach. Stara się 
przy tym odpowiadać na katastrofy 
humanitarne spowodowane 
wojnami lub klęskami żywiołowymi 
w sposób systemowy i długofalowy 
– przykładem takich działań jest 
program Rodzina Rodzinie. Co 
sprawiło, że funkcjonuje on już sześć 
lat z dobrym skutkiem?

Rodzina Rodzinie jest w tej chwili naj-
większym programem prowadzonym 
systematycznie przez Caritas Polska. Udało 
nam się uporządkować program, pozyskać 
wiarygodnych partnerów monitorujących 
działania na miejscu, rozwinąć system infor-
macji o programie i pozyskiwania funduszy . 
Świadczy o tym chociażby fakt, że na pomoc 
beneficjentom od początku trwania projektu 
pozyskaliśmy blisko 64 mln zł. Nie poprze-
stajemy jednak na satysfakcji z sukcesu . Ten 
program ewoluuje, co oznacza, że oprócz 
cash assistance, czyli pomocy pieniężnej 
dla rodzin, oferujemy także innego rodzaju 
wsparcie. Widzimy potrzebę ekonomicznego 
usamodzielniania rodzin, a więc uniezależ-

niania ich od pomocy z zewnątrz, dlatego 
pomagamy im w odtworzeniu lub stworzeniu 
małych przedsiębiorstw rodzinnych. Dzięki 
wsparciu udało się odbudować lub zbudować 
ponad 400 takich przedsiębiorstw. I to z suk-
cesem, bowiem trwałość tych firm jest duża 
– ponad 95% nadal funkcjonuje. Okazuje się 
więc, że ten program jest bardzo skuteczny, 
a rodziny, które się usamodzielniły, zwalniają 
część środków przeznaczonych na pomoc 
w Syrii. Oczywiście trzeba wiedzieć, że to nie 
są fundusze, które pozwalają tym ludziom 
na nie wiadomo jaki komfort życia. To są 
środki umożliwiające przeżycie. Dzięki nim 
Syryjczycy odzyskują radość życia. Człowiek, 
który był dobrze sytuowany przed wojną, 

a potem stał się pariasem i został skazany na 
pomoc, znów staje się w miarę samodzielny 
i może decydować o swoim losie. Warto przy 
okazji powiedzieć, że Syryjczyków cieszy też 
nadzieja na poprawę edukacji dzieci, bowiem 
Caritas prowadzi również program Szkoła 
Szkole. Polega on na tym, że szkoły polskie 
pomagają szkołom syryjskim. Chcemy, by ta 
inicjatywa się rozwijała, by nawiązywało się 
partnerstwo szkół. 

Syria i w ogóle Bliski Wschód to jeden 
z ważniejszym kierunków pomocy 
zagranicznej udzielanej przez Caritas 
Polska. Z czego to wynika?

Wynika to poniekąd z faktu, że tam rozpo-
częliśmy program Rodzina Rodzinie, który 
rozwijamy i w ciągu dwóch ostatnich lat 
rozszerzyliśmy na rodziny w Libanie, Iraku 
i Strefie Gazy. Ważnym kierunkiem jest 
Liban. Wydarzeniem, które spowodowało, że 
znaleźliśmy się tam z szerszą działalnością, 
był wybuch 4 sierpnia 2020 roku Bejrucie. To 
wydarzenie spowodowało eskalację kryzysu 
ekonomicznego. Jego efektem są m.in. ga-
lopujące ceny energii, brak żywności, leków, 

paliw. Ceny w Libanie oparte są na dolarach, 
natomiast wartość funta libańskiego – wa-
luty, w której Libańczycy otrzymują wypłatę 
– obniżyła się o kilkaset procent. Jeszcze 
2-3 lata temu dolar amerykański kosztował 
1500 funtów libańskich, a w tej chwili jego 
cena oscyluje w granicach kilkunastu tysięcy. 
Inflacja spowodowała, że Libańczycy, nawet 
ci dobrze sytuowani, nagle stali się osobami 
wymagającymi pomocy. Szacuje się, że około 
80% Libańczyków znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej – nie stać ich 
na zakup żywności, opłacenie energii, 
czynszu, wizyty u lekarza czy nauki w szkole . 
Stąd nasz pomysł na rozpoczęcie pomocy 
w Libanie, a konkretnie w Bejrucie. Opiera się 
ona na współpracy z Caritas Liban i innymi 
Caritas obecnymi na miejscu. Na początku 
stworzyliśmy konsorcja, które pomagały 
np. w odbudowie i remontach mieszkań 
socjalnych, by umieścić w nich osoby, które 
nie miały pieniędzy na wynajęcie mieszkania 
na wolnym rynku . W tej chwili pomagamy 
w zakupie środków higienicznych, bo są 
one bardzo drogie, czy w zakupie mleka 
w proszku. Na następne 2 lata planujemy pro-
gram zawnioskowany zarówno przez Caritas 
Liban, jak i przez biskupów libańskich, którzy 
zgłosili się do sekretarza generalnego KEP 

w sprawie pomocy, m.in. w utrzymaniu szkół. 
W tej chwili ponad połowa libańskich dzieci 
nie korzysta z edukacji. Postanowiliśmy więc 
wesprzeć szkoły, koncentrując się głównie na 
zakupie posiłków dla uczniów, podręczników 
i pomocy szkolnych oraz na zabezpieczeniu 
wynagrodzenia dla nauczycieli, by kolejne 
pokolenie nie było pokoleniem straconym. 
Braki w sferze edukacji, jakie widzimy tuż za 
granicą, np. w Syrii, są dramatyczne. Chcie-
libyśmy, by Libańczycy uniknęli podobnej 
sytuacji . 

Pomoc w takich krajach, jak Liban czy 
Syria, musi być bardzo trudna. Jak 
Caritas radzi sobie z jej realizacją?

W Libanie mamy swojego przedstawiciela, 
który monitoruje i koordynuje nasze działa-
nia we współpracy z Caritas Liban. Jest on 
również odpowiedzialny za monitorowanie 
naszych programów w Syrii, czyli co jakiś 
czas wyjeżdża i sprawdza, jak tam toczą się 
nasze działania. W tej chwili chcemy, by Liban 
wrócił do świadomości społecznej, chcemy 
więcej mówić o tym kraju, bo środki na 
pomoc są ograniczone i skończą się w ciągu 
2-3 lat. Chcielibyśmy utrzymać rozpoczęte 
programy, bo wsparcie tam jest bardzo 
potrzebne . 

W 2021 roku rozwijaliśmy także inny program 
związany z gigantycznym kryzysem humani-
tarnym, w tej chwili największym na świecie. 
Chodzi o Jemen. Jesteśmy w tym kraju obec-
ni od 3 lat. W ubiegłym roku realizowaliśmy 
tam nasz apel humanitarny, który złożyliśmy 
do Caritas Internationalis i który uzyskał 
finansowanie ze strony organizacji partner-
skich. To był nasz pierwszy apel humanitarny 
w takim rozmiarze. Wspieraliśmy cztery 
ośrodki zdrowia, bo dostęp do pomocy me-

Doświadczenie,  
specjalizacja  
i partnerstwo 
Najważniejsze działania w ramach 
pomocy zagranicznej udzielanej  
przez Caritas Polska

Rozmowa z Jarosławem Bittelem,  
zastępcą dyrektora Caritas Polska, odpowiedzialnym  
za pomoc humanitarną i rozwojową poza granicami kraju

Na zdjęciu obok: zniszczona  
w wyniku wybuchu chemikaliów 

dzielnica portowa w Bejrucie;  
powyżej: w Syrii życie codzienne  

jest dziś trudniejsze niż w czasie walk 
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dycznej w Jemenie jest bardzo trudny, właś-
ciwie niemożliwy. I to był strzał w dziesiątkę. 
W tej chwili utworzyliśmy misję Caritas Pol-
ska. Na miejscu mamy osobę z Polski, która 
nadzoruje pracę zespołu projektowego skła-
dającego się z pracowników miejscowych. 
W tym roku pomoc jest kontynuowana, 
dlatego rozbudowujemy personel, zbieramy 
środki i tworzymy procedury. Dodam, że 
pracujemy w bardzo trudnym miejscu, co jest 
dla nas dużym wyzwaniem. Na razie udaje 
nam się przezwyciężać wszystkie trudności, 
m.in. dzięki hojności Polaków, ale liczymy też 
na środki z drugiego apelu humanitarnego 
złożonego do Caritas Internationalis.  

Pomoc zagraniczna udzielana przez 
Caritas Polska nie ogranicza się 
jednak do krajów Bliskiego Wschodu. 
Jakie inne regiony świata są na liście 
najpilniejszych działań organizacji?

Ważnym kierunkiem jest Ameryka Środkowa, 
czyli pomoc uchodźcom z Wenezueli, którzy 
znaleźli się w Kolumbii. Jest to migracja wy-
wołana głównie względami ekonomicznymi, 
bo Wenezuela w tej chwili cierpi z powodu za-
paści ekonomicznej, której efektem jest głód, 
zwłaszcza w miastach. Wspólne z Caritas Ko-
lumbia, a także z naszym partnerem bizneso-
wym Jeronimo Martins Colombia udzielamy 
pomocy osobom, które znalazły się w regio-
nie Norte de Santander . Pomoc ta polega na 
dystrybucji paczek żywnościowych, których 
w ubiegłym roku rozdaliśmy 9 tys. W roku 
2022 na program przeznaczymy dwukrotnie 
więcej środków i rozszerzamy projekt o rejon 
centralny Kolumbii – departament Cundina-
marca. Jest to możliwe m.in. dzięki wsparciu 
Polaków. Mimo że ta katastrofa humanitarna 
nie jest na pierwszych stronach gazet, nam 
udało się dotrzeć do darczyńców i otworzyć 
ich serca. Pozyskiwanie środków na proble-
my, które zostały zapomniane i które nie są 

nagłośnione medialnie, jest dla nas bardzo 
ważne. Caritas ma taką możliwość dzięki 
swojemu zapleczu i zaufaniu społecznemu. 
Jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że mo-
żemy działać w rejonach, w których już nikt 
nie pomaga albo pomaga bardzo niewielu .

Rok 2021 po raz kolejny zaświadczył 
o umiejętności działania Caritas Polska 
w trybie interwencyjnym…

W ubiegłym roku, w odpowiedzi na apele 
przewodniczącego KEP ks. abp. Stanisława 
Gądeckiego, w polskich kościołach zostały 
przeprowadzone trzy zbiórki, których rozdys-
ponowaniem zajmuje się obszar zagraniczny 
w Caritas Polska: zbiórka związana z trzęsie-
niem ziemi w Chorwacji, zbiórka będąca od-
powiedzią na dramatyczne ulewy na zacho-
dzie Europy i w Polsce oraz zbiórka związana 
z kryzysem, który pojawił się w Afganistanie. 
Jeśli chodzi o Chorwację, to trzeba powie-
dzieć, że byliśmy zaskoczeni hojnością Pola-
ków, co wskazuje na to, że mają oni bardzo 
dużo empatii oraz że znają i lubią Chorwację. 
Wiele osób ma zapewne bardziej wakacyjny 
obraz tego kraju, natomiast trzeba wiedzieć, 

że tereny, które dotknęło trzęsienie ziemi, 
są terenami wiejskimi, dosyć ubogimi. Poza 
tym istnieją tam zaszłości związane z wojną 
bałkańską i konflikt narodowościowy nadal 
jest wyczuwalny. Musimy więc pomagać 
umiejętnie, by nie powodować napięć w spo-
łecznościach lokalnych, stąd też nasza ścisła 
współpraca z Caritas Chorwacja. W pierw-
szym etapie udzieliliśmy pomocy doraźnej, 
która była przeznaczona na zabezpieczenie 
nieruchomości, zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy i pomoc w zakupie kontenerów 
mieszkalnych, bo z powodu znacznych znisz-
czeń niektórzy nie mogli wrócić do swoich 
domów. Caritas Chorwacja kupiła 200 takich 
kontenerów i umieściła w nich osoby poszko-
dowane. W tej chwili przygotowujemy duży 
projekt, który będzie dotyczył odbudowy 
około trzydziestu gospodarstw wiejskich we 
współpracy z Caritas Chorwacja. Chorwaci 
przeprowadzili badanie potrzeb i ustalają 
z władzami lokalnymi, gdzie konkretnie te 
środki powinny być skierowane. Ten proces 
niestety trwa, bo Chorwację nadal nawiedza-
ją wstrząsy i wiele domów, które przetrwały 
grudniowe trzęsienie ziemi, uległo później 
takim uszkodzeniom, że teraz wymaga odbu-
dowy. Pośpiech jest więc niewskazany. 

Wiemy, że każde zdarzenie, każda 
katastrofa jest inna i wymaga innego 
rodzaju wsparcia, a także zbadania 
istniejącej w danym miejscu sytuacji 
społeczno-politycznej. Czy można 
powiedzieć, że pomoc krajom Europy 
Zachodniej, które ucierpiały w czasie 
ubiegłorocznej powodzi, była trudna?

Pomoc ze strony Caritas Polska ofiarom ulew, 
które nawiedziły Europę Zachodnią w lipcu 
i sierpniu ubiegłego roku, może budzić pyta-
nie: dlaczego wspieramy bogate kraje? Jed-
nak przypomnijmy sobie chociażby powódź 
stulecia, która w 1997 roku nawiedziła Pol-
skę. Spotkaliśmy się wówczas z bardzo dużą 
pomocą ze strony Niemiec i innych krajów 
zachodnich. Tak więc ten nasz gest pokazuje, 
że my również umiemy być solidarni. Spotkał 

się też – co chciałbym podkreślić – z bardzo 
dobrym przyjęciem ze strony Niemców, 
Belgów i Holendrów, którzy dziękowali nam 
za solidarność. Uważam, że musimy działać 
także niezależnie od zamożności danego 
kraju, bo ważne są pewne postawy. 

Z zupełnie innego rodzaju problemami spot-
kaliśmy się, odpowiadając na kryzys afgań-
ski. Sytuacja wszystkich nas zaskoczyła. Co 
prawda informacje o tym, że może dojść do 
usunięcia władz demokratycznych w Afga-
nistanie docierały do nas już wcześniej, ale 
nikt nie spodziewał się, że to nastąpi tak 
szybko. Widząc sytuację tysięcy osób, które 
przekraczają granice Pakistanu czy Tadżyki-
stanu oraz próbują gwałtownie ewakuować 
się do Europy, postanowiliśmy pomóc przede 
wszystkim naszym partnerom z Caritas, pra-
cującym na obrzeżach Afganistanu, którzy – 
dopóki granice były otwarte – przyjęli bardzo 
dużo osób. Zawsze jest tak, że po utworzeniu 
obozu czy miejsc tymczasowego zamieszka-
nia dla uchodźców, wymagana jest bardzo 
szybka akcja pomocowa, dlatego odpowie-
dzieliśmy na dwa apele humanitarne, które 
były ogłoszone przez Caritas Internationalis. 
Ponieważ Caritas w krajach islamskich nie są 
wielkimi organizacjami, apele nie miały du-
żych założeń finansowych. Ważne jest jednak 
konsekwentne wspieranie takich działań, bo 
budują one pozycję tych organizacji i pozycję 
chrześcijan w tych krajach. 

Jak Caritas Polska przygotowuje 
się na niespodziewane wydarzenia 
wymagające natychmiastowego 
działania? Czy w ogóle takie 
przygotowanie się jest możliwe?

Rolą Caritas Polska nie jest budowanie 
zaplecza materiałowego, ale struktury. 
Poprzez to, że jest organizacją dużą i obda-
rzoną zaufaniem społecznym, zawsze jest 
przygotowana na udzielanie pomocy i ma na 
to fundusze, które jest w stanie uruchomić 
w ciągu jednego dnia – czy to w przypadku 
katastrofy humanitarnej, wojny, czy kata-
klizmu naturalnego. Drugi ważny element 

wpływający na gotowość niesienia pomocy to 
kontakty partnerskie. Staramy się utrzymy-
wać je z organizacjami zwłaszcza w miejscach 
trudnych. Jeśli chodzi o kryzys migracyjny, 
zawsze byliśmy w kontakcie z Caritas Hellas, 
czyli Caritas grecką. W przypadku kryzysów 
migracyjnych w Azji współpracujemy z Caritas 
Pakistan i innymi Caritas w regionie. Jeśli 
chodzi natomiast o Jemen, to utrzymujemy 
kontakt z bardzo wieloma organizacjami, bo 
jesteśmy niejako centralą, do której trafiają ci, 
którzy chcą pomagać w tym kraju. Dodam, że 
w tej chwili w powietrzu wisi wojna na Ukra-
inie. Trzeba jednak przypomnieć, że konflikt 
w tym kraju zaczął się już ponad siedem lat 
temu, w 2014 roku, i to on sprawił, że jesteśmy 
w stałym kontakcie z grekokatolicką Caritas 
Ukraina oraz katolicką Caritas-Spes. Kontakty 
i dobrze opracowane sposoby pomagania 
w czasie, kiedy konflikt był bardzo zaogniony, 
przekładają się na to, że jesteśmy gotowi do 
udzielania pomocy w każdej chwili. Dzięki 
partnerom możemy pomagać szybko – nie 
musimy jechać na miejsce, by zbierać informa-
cje, tylko otrzymujemy je od partnera, który 
prowadzi badanie potrzeb i sygnalizuje nam, 
co jest potrzebne. Poza tym ważny jest też 
zespół Caritas Polska, który już wiele takich 
projektów przeprowadził i ma doświadczenie 
z różnych miejsc na świecie. 

Podsumowując, jakie działania 
prowadzone przez Caritas Polska 
za granicą i jakie doświadczenia 
z ubiegłego roku uznałby Pan za 
najważniejsze?

Najważniejsze z działań zagranicznych prowa-
dzonych w 2021 roku jest działanie w Jemenie, 
bo pozwala nam na budowanie zdolności 
organizacyjnej i doświadczenia w oparciu 
o współpracę z naszą placówką terenową. 
W Jemenie nie ma miejscowej Caritas, dla-
tego Caritas Polska stała się niejako Caritas 
odpowiadającą w sieci za Jemen. To dla nas 
zupełna nowość. Jeśli zaś chodzi o rozwój 
samej organizacji, a konkretnie działu zagra-
nicznego, to myślę, że najważniejsze było 
okrzepnięcie naszego zespołu, który po raz 
kolejny tworzył apel humanitarny. Wymagało 
to przeprowadzenia dziesiątek rozmów z na-
szymi partnerami, a także nauki działania we 
współpracy z PAH, która również jest obecna 
w Jemenie i jeśli chodzi o pomoc humani-
tarną jest organizacją profesjonalną, która 
znacznie dłużej pracuje w trudnych miejscach 
niż Caritas Polska. Uważam, że jest naszym 
obowiązkiem być organizacją wyspecjalizo-
waną, umiejącą samodzielnie prowadzić duże 
projekty pomocy humanitarnej . To daje nam 
nadzieję, że będziemy w stanie pozyskiwać 
środki od dużych donorów instytucjonalnych, 
od organizacji międzynarodowych i z Komisji 
Europejskiej na pomaganie w trudnych 
miejscach, ale musimy wykazać się doświad-
czeniem, które właśnie zdobywamy. 

Justyna Składowska,  
Caritas Polska

ROZMAWIAŁA

Uchodźcy przebywający w obozie 
na greckiej wyspie Lesbos Matka z dzieckiem korzystająca 

z pomocy w ośrodku zdrowia 
w Al-Qalowa w Jemenie

Wydawanie paczek dla wenezuelskich 
uchodźców w Kolumbii

Kontener mieszkalny dla rodziny, 
która straciła dom w wyniku 
trzęsienia ziemi w Chorwacji
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Caritas Polska

Program Rodzina Rodzinie  
Wsparcie finansowe dla rodzin  
w czterech krajach Bliskiego WschoduPROGRAMY 

zagraniczne
realizowane przez  
Caritas Polska

największe

Miniony rok był dla Caritas 
Polska okresem wzmożonej pracy 
w obszarze projektów zagranicznych. 
Zaangażowanie w pomoc na Bliskim 
Wschodzie, w Azji, Afryce, Ameryce 
Południowej oraz w Europie pozwoliło 
zdobyć nowe doświadczenie, rozwinąć 
współpracę z organizacjami 
partnerskimi i poszerzyć grono 
pracowników zaangażowanych 
w realizację projektów na miejscu. 
Flagowym programem zagranicznym 
Caritas Polska jest Rodzina Rodzinie, 
którego wsparciem w ubiegłym roku 
objęto dwa nowe kraje – Irak i Liban. 
Rok 2021 to także czas nowych wyzwań. 
Sprawdzianem z radzenia sobie 
w tzw. trudnym terenie i miernikiem 
samodzielności było dla Caritas Polska 
zaangażowanie w Jemenie, miejscu 
największego kryzysu humanitarnego 
na świecie, gdzie zespołowi 
zaangażowanemu w projekt udało się 
utworzyć stałą misję oraz drugi apel 
humanitarny.

Założeniem programu Rodzina Rodzinie, który 
rozpoczął się w październiku 2016 r., była 
pomoc gotówkowa w odpowiedzi na kryzys 
humanitarny w Syrii . W tamtym momencie, 
nikt nie przypuszczał, że skala działań będzie 
tak duża. Początkowo wsparciem objęto 150 
rodzin w Aleppo. Wybór miejsca był nieprzy-
padkowy – pomoc miała trafiać do ofiar kon-
fliktu zbrojnego, który trwał w kraju od roku 
2011 oraz do syryjskich uchodźców w Libanie. 
Inicjatywa rozpoczęcia programu wyszła od 
Konferencji Episkopatu Polski . Pierwszymi 
darczyńcami projektu były parafie, biskupi, 
zgromadzenia zakonne, prywatne firmy oraz 
około 500 osób prywatnych – każdy, kto chciał 
pomóc i wspierać ludzi cierpiących tysiące 
kilometrów od Polski. Komunikując potrzeby 
rodzin, Caritas Polska od początku programu 
przedstawiała osobiste historie rodzin oraz 
stojące przed nimi wyzwania dnia codzienne-
go. Z biegiem lat udało się wypracować sku-
teczny mechanizm wsparcia potrzebujących, 
swoisty „transfer dobra” pomiędzy poruszo-
nymi dramatem Polakami a potrzebującymi 
rodzinami na Bliskim Wschodzie .

Ludzie tacy, jak my
Za sukcesem programu, w ramach którego do 
końca 2021 r. przekazano rodzinom blisko 64 
mln złotych, stoi kilka czynników. Niezmienny 
pozostaje odruch serca w odpowiedzi na woj-
nę. W świadomości Polaków, mimo upływu 
dziesiątek lat, wciąż żywa pozostaje pamięć 
tragedii, jaka dotknęła Polskę podczas II woj-
ny światowej. Zdjęcia zniszczonego Aleppo ni-
czym echo przypominają obrazy upadłej w po-
wstaniu Warszawy. Nawiązując do nowszej 
historii, nas także dotknęła hiperinflacja, braki 
na półkach sklepowych, kolejki po podstawo-
we produkty i niepewność jutra. To wszystko 
zna z doświadczenia połowa Polaków. „Wiem, 
jak to jest, rozumiem, pamiętam” – mógłby 
powiedzieć co drugi z nas. Paczki z żywnością, 
ubraniami, środkami higienicznymi – taką 
pomoc wiele lat temu otrzymywaliśmy od 
innych, obcych nam ludzi . Emocje, które temu 
towarzyszyły – wdzięczność, wzruszenie, 
radość – dziś są udziałem beneficjentów 
programu Rodzina Rodzinie .

Pomoc w ramach programu od początku 
kierowana była między innymi do środowiska 

chrześcijańskiego i angażowała lokalne 
syryjskie parafie. Dzięki kampaniom pro-
wadzonym przez Caritas Polska, wiele osób 
dowiedziało się, że tysiące kilometrów stąd 
są ludzie, którzy do niedawna żyli jak my. 
Co więcej – część z nich, jak my, utożsamia 
się z wiarą chrześcijańską. To poruszyło 
serca wielu darczyńców, na których hojność 
wpływ ma także zaufanie, jakim darzona jest 
Caritas w Polsce – to ogromnie cieszy, ale też 
zobowiązuje. I z tego zobowiązania Caritas 
chce się wywiązywać, rozwijając i profesjona-
lizując działania. 

Potrzeby nie maleją
Mechanizm działań programu Rodzina 
Rodzinie rozpoczętych w 2016 r. pozostaje 
aktualny. Darczyńcy przekazują Caritas Polska 
pieniądze na pomoc rodzinom na Bliskim 
Wschodzie, a one otrzymują środki w gotówce 
lub na konto bankowe podczas comiesięcz-
nych dystrybucji i mogą je przeznaczyć na naj-
pilniejsze cele, np. opłacenie czynszu, zakup 
żywności czy leków. Wciąż wspieramy osoby 
najbardziej potrzebujące – starsze, samotne, 
niepełnosprawne, a także rodziny wielodziet-
ne, do których nikt nie wyciągnął ręki z pomo-
cą. A co się zmieniło? Przede wszystkim skala 
programu. To już ogromne przedsięwzięcie 
koordynowane przez kilkunastu pracowni-
ków i kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy 
miesiąc w miesiąc przygotowują dystrybucje, 
monitorują projekt, przygotowują sprawo-
zda nia i materiały o historiach rodzin, którym 
pomagamy. To już tysiące osób i organizacji, 
które zaufały Caritas Polska, widzą pozytywne 
efekty i rozwój programu . Od roku 2020 
program jest rozszerzony o rodziny w Strefie 
Gazy, a w 2021 reinaugurowano udział rodzin 
w Libanie oraz wprowadzono do programu ro-
dziny z irackiego Kurdystanu. Nasi darczyńcy 
regularnie otrzymują informacje o rodzinach 
i realizowanych działaniach. Niestety potrzeby 
mieszkańców Bliskiego Wschodu pozostają 
niezmienne  – kryzysy wciąż trwają, zmienia-
jąc jedynie formę: zagrożeniem są nie tyle 
działania wojenne, co niewydolne gospodarki, 
upadłe instytucje, brak pomocy instytucjo-
nalnej państw oraz pogłębiające tę sytuację 
czynniki zewnętrzne, jak chociażby trwająca 
pandemia COVID-19. Kiedy inni już zapomnieli, 
Caritas Polska pamięta i pomaga. 

Największy w skali potrzeb program pomocy humanitarnej Caritas Polska 
początki miał skromne – docierał do 150 rodzin. Teraz jednak, po pięciu 
latach istnienia, dzięki zaangażowaniu pracowników i setek wolontariuszy, 
comiesięczną pomoc otrzymuje ponad 6500 rodzin, a kwota udzielonego 
wsparcia od początku istnienia programu do końca 2021 r. to 63,8 mln złotych.  
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Syria
Kiedy program startował w 2016 r., nie było 
do końca wiadomo, jak wielu potrzebującym 
uda się pomóc. Już od samego początku 
hojność darczyńców przerosła oczekiwania. 
Dziś ponad 6200 rodzin otrzymuje comie-
sięczne wsparcie gotówkowe. Caritas daje 
poczucie bezpieczeństwa i stabilności w rze-
czywistości, której daleko do normalności. 
Choć działania wojenne ustały, odbudowa 
kraju trwa i dlatego pomoc także musi być 
kontynuowana . 

Sytuacja humanitarna w Syrii nigdy nie była 
tak zła, jak dziś. W 2021 r. minęła 10 rocznica 
wybuchu wojny, a podopieczni programu 
mówią, że choć nie słychać już strzałów 
i nie ma działań zbrojnych na ulicach, to 
rzeczywis tość jest bardziej wymagająca niż 
wcześniej. 80% Syryjczyków żyje w skrajnym 
ubóstwie za mniej niż 8 zł dziennie. 12,4 mln 
osób grozi głód, niemal tyle samo osób 
potrzebuje pomocy humanitarnej, w tym 
6 mln dzieci . 2,4 mln dzieci w wieku szkolnym 
w dalszym ciągu nie korzysta z edukacji. 

Codzienność to drożyzna oraz brak podsta-
wowych produktów i mediów: nie ma paliwa, 
dostawy prądu są ograniczone, a cena prze-
ciętnego koszyka żywnościowego wzrosła 
o ok. 130% w porównaniu z rokiem 2020. 
W ciągu ostatnich 10 lat jest to wzrost o obez-
władniające 1700%. Inflacja wciąż rośnie, 
również z powodu wzrostu cen na świecie. 
Przed wojną zarobki dwóch członków rodziny 
wystarczyły na utrzymanie gospodarstwa 
domowego. Dziś nie pokrywają nawet jednej 
trzeciej kosztów . Efektem jest nie tylko ubós-
two, ale też zadłużanie się rodzin oraz brak 
nadziei i poczucia sprawczości. 

Wsparcie od Caritas Polska rodziny otrzy-
mują poprzez comiesięczne dystrybucje 
organizowane lokalnie przez partnerską 
organizację Hope Center, w Aleppo. W prze-
ważającej większości otrzymują je rodziny 
chrześcijańskie różnych denominacji. Pomoc 
przekazywana jest w lokalnej walucie . 

Strefa Gazy 
Od 2020 r. program Rodzina Rodzinie działa 
w Strefie Gazy. Decyzja o rozszerzeniu dzia-
łalności o ten obszar zapadła w związku z po-
głębieniem się tam kryzysu humanitarnego, 
a jednocześnie pojawieniem się możliwości 
skutecznego niesienia pomocy dzięki part-
nerowi – Caritas Jerozolima. Doświadczenia 
wyniesione z programu realizowanego w Syrii 
dały też podstawę do budowania podobnych 
struktur w innych regionach na Bliskim 
Wschodzie . 

Sytuacja humanitarna w Strefie Gazy od lat 
pozostaje bardzo niestabilna. Palestyńczycy 
mieszkający na tym niewielkim obszarze od 
lat są ofiarami konfliktu, który trwa między 
Izraelem a Autonomią Palestyńską. Jego 
efektem jest blokada nałożona w 2007 r. 
na import dóbr i przejścia graniczne. Wiele 
lat zaniedbań, braki środków i możliwości 
działania spowodowały, że gospodarka kraju 
jest na skraju upadku .

Ubóstwo w dwumilionowej Strefie Gazy sięga 
63% i składa się na to wiele czynników. Bez-
robocie w kraju sięga powyżej 50%, a wśród 
ludzi młodych odsetek ten jest jeszcze więk-
szy. Wiele produktów jest niedostępnych, 
a jeśli są, to mieszkańców na nie nie stać. 
Statystyki mówią, że 85% mieszkańców 
Strefy Gazy jest uzależnionych od pomocy 
humanitarnej. Podstawowe zasoby pozostają 
poza ich zasięgiem: tylko 3% wody jest zdat-
ne do picia, prąd jest dostępny jedynie przez 
kilka godzin dziennie . 

W Strefie Gazy Caritas Polska objęła pomocą 
100 rodzin . Do programu wybrano te najbar-
dziej potrzebujące. Część z nich przebywa 
na terenach tymczasowych obozów, wiele 
dotkniętych jest chorobą lub niepełno-
sprawnością, a także bezrobociem obu osób 
dorosłych. Pomoc otrzymują bezpośrednio 
na rachunek bankowy i mogą ją przeznaczyć 
na dowolnie wybrany cel, którym często jest 
zakup leków, żywności czy opłata najmu 
mieszkania .

Liban 
Ten kraj spotkała ogromna tragedia. 4 
sierpnia 2020 r. w porcie w Bejrucie doszło 
do wybuchu zmagazynowanych chemika-
liów. 135 osób zginęło, ponad 5000 zostało 
rannych, a przyportowa dzielnica zamieniła 
się w gruzowisko. Ta katastrofa pogłębiła 
trwający w kraju od lat kryzys społeczno-go-
spodarczy. Dla mieszkańców Libanu rok 2021 
był jednym z najtrudniejszych w życiu. 

Impulsem do reaktywacji programu Ro-
dzina Rodzinie w Libanie była kumulacja 
problemów, z którymi przyszło się zmierzyć 
tamtejszym rodzinom. Solidarność Polaków 
z mieszkańcami Bejrutu dała nadzieję na dłu-
goterminowe zainteresowanie darczyńców 
sytuacją w kraju. Jednocześnie wcześniejsze 
dobre doświadczenia z partnerską Caritas 
Liban pozwoliły myśleć o skutecznym wpro-
wadzeniu mechanizmów pomocy Rodzina 
Rodzinie . 

Wsparcie darczyńców znów nie zawiodło. 
Obecnie 133 rodziny w regionie Bejrutu od-
bierają comiesięczną pomoc gotówkową. Po 
otrzymaniu powiadomienia na telefon bene-
ficjenci mogą w wybranym bankomacie wy-
płacić kwotę świadczenia, która – ze względu 
na szalejącą w Libanie inflację – wyjątkowo 
przekazywana jest w dolarach . Przy bardzo 
niestabilnej sytuacji ekonomicznej takie 
rozwiązanie zapewnia większą siłę nabywczą 
otrzymanych funduszy . Podobnie jak w po-
zostałych krajach, w których realizowany jest 
program, jej wysokość uzależniona jest od 
liczby członków rodziny. Każda rodzina ma 
swobodę dysponowania środkami, a wśród 
najczęściej pojawiających się potrzeb jest 
zakup jedzenia i leków oraz opłacenie edu-
kacji dzieci, która w Libanie w przeważającej 
części jest odpłatna.

Wiele wskazuje na to, że sytuacja kryzysowa 
w Libanie będzie się tylko pogłębiać. Już 
dziś codzienność Libańczyków to przerwy 
w dostawie prądu i wielodniowe kolejki po 
benzynę. W populacji liczącej ok. 6,7 mln nie-
mal połowa, bo 3,2 mln, potrzebuje pomocy 
humanitarnej. Kraj trwa w ciągłym napięciu 
i nie ma miesiąca bez przypadków przemocy 
czy alarmujących statystyk dotyczących 
stanu gospodarki. Długoterminowa pomoc 
udzielana rodzinom w Libanie przez Caritas 
Polska jest absolutną koniecznością. 

Irak 
…a konkretnie iracki Kurdystan, to kolejny ob-
szar, który w 2021 r. został objęty programem 
Rodzina Rodzinie. Kraj i region są naznaczone 
licznymi wojnami, w tym aktami terroru ze 
strony ISIS. Te skierowane były szczególnie 
w stronę Jezydów i chrześcijan. Liczba tych 
ostatnich zmniejszyła się z ok. 1,5 mln do 
ok. 300 tys. w ciągu zaledwie kilku lat. Rdzenni 
chrześcijanie uciekali przed konfliktem albo 
ginęli z rąk bojowników ISIS. Konieczność 
wsparcia tych konkretnych grup społecznych 
była dla Caritas Polska istotnym czynnikiem 
decydującym o rozszerzeniu programu. Podję-
ciu decyzji sprzyjała też obecność na miejscu 
zaufanego partnera projektowego – Fundacji 
Orla Straż – z którym Caritas Polska prowadzi-
ła inne działania pomocowe od 2018 r.

Pomoc dla 100 rodzin objętych programem 
przekazywana jest co miesiąc w formie 
gotówkowej podczas specjalnych dystrybucji . 
Program skierowany jest przede wszystkim do 
rodzin, które doznały niewyobrażalnego cier-
pienia ze strony terrorystów. Wśród Jezydów 
głównie są to wdowy z małymi dziećmi, których 
mężowie zginęli z rąk ISIS, a które nie mają żad-
nego wsparcia. Rolą Caritas Polska jest pomoc 
w przywróceniu tym ludziom normalności, 
której cały czas brakuje. 

Dla programu Rodzina Rodzinie rok 2021 
był przede wszystkim otwarciem na nowe 
kierunki. Udało się rozszerzyć pomoc na 
kolejne kraje Bliskiego Wschodu i objąć 
wsparciem kolejne 233 rodziny. Wartość 
pomocy udzielonej od początku trwania 
programu wyniosła 63,8 mln zł, natomiast 
w samym tylko 2021 r. – 6,4 mln zł. Jest to 
program w całości finansowany z wpłat 
darczyńców, których hojność jest dla 
organizacji motorem do działania i nadzieją 
dla tysięcy potrzebujących rodzin.

W obliczu przedłużającej się sytuacji 
kryzysowej we wszystkich miejscach 
objętych programem, ważnym elementem 
w prowadzonym w 2018 r., a do programu 
Rodzina Rodzinie włączonym w 2022 r., 
stało się wsparcie małych rodzinnych 
biznesów w Syrii i, od niedawna, w irackim 
Kurdystanie. Jest to inicjatywa, która 
pozwala rodzinom uniezależnić się od 
pomocy humanitarnej oraz odzyskać 
poczucie sprawczości.

Beneficjenci:   

 ponad 6 500 rodzin  

przekazana Kwota

 6 400 000 zł  

w roku 2021

Beneficjenci:  
każdego roku ich liczba  
wzrasta – od 150 rodzin w 2016 r.  
do ponad 6500 rodzin w 2021 r.

przekazana Kwota

 63 800 000 zł  

od początku trwania programu



5 331 844 zł
Kwota wsparcia  
dla Jemenu  
w 2021 r .***

*  więcej o apelach humanitarnych, na które Caritas 
Polska odpowiedziała w 2021 r., na str. 78-79

**  więcej o projektach współfinansowanych w ramach 
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP na str . 74-77

***  kwota łączna – z uwzględnieniem kwot apelu 
humanitarnego i wsparcia ze środków MSZ
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osób. Pomoc obejmowała zarówno wsparcie 
w odbudowie infrastruktury wokół poradni, 
jak i wyposażenie jej w dostęp do wody pitnej 
oraz przebudowę części poradni, tak by 
umożliwić świadczenie bardzo potrzebnej po-
mocy ginekologiczno-położniczej. Ponadto 
zaopatrzono ją w leki, by można było leczyć 
osoby przewlekle chore, np. na cukrzycę czy 
nadciśnienie. Także laboratorium diagnos-
tyczne wyposażono w niezbędny sprzęt 
i środki higieniczne, aby ośrodek mógł samo-
dzielnie prowadzić diagnostykę. Uzupełnie-
niem tych działań było zapewnienie stabilnej 
dostawy leków do znajdującej się w poradni 
apteki oraz dofinansowanie wynagrodzeń 
personelu poradni, by zapewnić ciągłość 
jej usług. Dzięki interwencji Caritas Polska 
poradnia w Imran zyskała też dodatkowy 
gabinet ginekologiczno-położniczy, w któ-
rym doświadczone lekarki i położne mogą 
prowadzić ciąże oraz przyjmować porody, 
a w kryzysowej sytuacji – także diagnozować 
i kierować pacjentki do bardziej specjalistycz-
nych ośrodków. W kraju jedynie 20% poradni 
oferuje usługi skierowane do matek i dzieci 
i stabilna, zorganizowana działalność jest 
wciąż rzadkością. 

Wysiłki organizacji na rzecz odbudowy 
poradni poskutkowały stworzeniem dobrze 
działającej i w pełni samodzielnej placówki 
medycznej, w której pacjenci są obsługiwani 
kompleksowo. Poradnia świadczy darmowe 
usługi dla każdego, kto się do niej zgłosi, i jest 
nadal wspierana przez Caritas Polska .

Utworzenie misji 
Caritas Polska 
w Jemenie

W roku 2020, po wybuchu pandemii 
COVID-19, Caritas Polska i PAH wsparły 
5 kolejnych ośrodków zdrowia w regionie 
Adenu, dostarczając im środki ochrony oso-
bistej i płyny do dezynfekcji. Zorganizowane 
zostały szkolenia dla miejscowej ludności 
z zasad higieny oraz przeprowadzono prace 
hydrauliczne i kanalizacyjne, które miały na 
celu poprawienie warunków sanitarnych oraz 
ułatwienie dostępu do czystej wody. Całość 
prac miała pomóc w zapobieganiu rozprzes-
trzenieniu się wirusa.

W połowie 2020 roku Caritas Polska 
została zarejestrowana przez Jemeńskie 
Ministerstwo Planowania i Współpracy 

Międzynarodowej, które nadzoruje działania 
pomocowe wszystkich organizacji zagranicz-
nych działających na terytorium kraju. Jest 
to pozwolenie na bezpośrednie prowadzenie 
działań w Jemenie bez udziału parterów im-
plementacyjnych. Decyzja ta wiąże się dla Ca-
ritas Polska także ze stałą obecnością w kraju 
oraz utworzeniem stałej misji w Jemenie, 
który pozostaje jednym z najbardziej wy-
magających miejsc do prowadzenia działań 
humanitarnych na świecie. Obecnie Caritas 
Polska pełni wiodącą rolę w sieci w obszarze 
działań w Jemenie, czego odzwierciedleniem 
był ogłoszony pod koniec 2020 roku apel 
humanitarny*, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem i uzyskał pełne pokrycie 
wymaganej kwoty 962 017 euro (4 424 701 zł) 
na prowadzenie działań operacyjnych przez 
12 miesięcy. Wkład Caritas Polska w projekt 
wynosił 100 000 euro (459 940 zł). Dodatkowo 
Caritas Polska utworzyła Grupę Roboczą ds. 
Jemenu skupiającą inne organizacje Caritas.

Partnerem w realizacji działań prowadzonych 
w ramach apelu była Polska Akcja Humani-
tarna oraz holenderska organizacja Cordaid . 
Wsparcie medycznew regionie Adenu było 
realizowane przez Caritas Polska wspólnie 
z PAH, podczas gdy pomoc żywnościowa 

Najpoważniejszy kryzys humanitarny 
na świecie wciąż rozgrywa się 
w Jemenie. Kraj pogrążony jest 
w wojnie od 2015 r., o czym mało kto 
jeszcze pamięta, bo od dawna nie 
pojawił się w czołówkach dzienników. 
Choć konflikt ma skomplikowane 
podłoże społeczno-polityczne, to 
spośród 233 tys. ofiar, 131 tys. zginęło 
nie na skutek bezpośrednich działań 
zbrojnych, a w wyniku pochodnych 
tych starć: głodu, chorób i braku 
opieki medycznej. W najbiedniejszym 
kraju na Bliskim Wschodzie zwykłym 
ludziom zawsze było ciężko, ale teraz 
wydaje się, że doszli już do ściany. 
Bezwzględnie potrzebują pomocy, 
dlatego Caritas Polska priorytetowo 
traktuje w tym regionie rozbudowę 
i wsparcie ośrodków zdrowia.

Statystyki są alarmujące. 67% społeczeń-
stwa w Jemenie, czyli ok. 21 mln ludzi, 
potrzebuje jakiejś formy pomocy humani-
tarnej. ONZ szacuje, że ponad 6 mln osób 
pozostaje na granicy głodu. Najbardziej 
zagrożone są dzieci poniżej 5. roku życia: ok. 
2,3 mln z nich jest poważnie niedożywionych, 
z czego 400 tysiącom bez specjalistycznej 
pomocy humanitarnej grozi śmierć. 4 mln 
ludzi musiało opuścić swoje domy w obawie 
o życie i mieszka w prowizorycznych obozach 
dla osób wewnętrznie przesiedlonych, a 50% 
populacji nie ma dostępu do wody pitnej. Od 
wielu lat w stanie zapaści jest służba zdrowia 
– ok. 70% populacji potrzebuje pomocy 
medycznej, ale z ponad 3,5 tys. ośrodków 
zdrowia, działa jedynie połowa, i to nie w peł-
ni swoich możliwości. Jedynym ratunkiem 
dla tak dramatycznej sytuacji jest pomoc 
międzynarodowa. Swoją rolę odgrywa tu 
także Caritas Polska.

Pierwsza przychodnia
Pomoc Caritas Polska w regionie zaczęła 
się w 2018 r. w sąsiadującym Dżibuti, gdzie 
początkowo schronienia przed konfliktem 
szukały tysiące Jemeńczyków. Działalność na 
miejscu w Jemenie organizacja rozpoczęła 
w 2019 r., wspólnie z Polską Akcją Humanitar-
ną, wspierając ośrodek zdrowia w Imranie, 
niewielkiej wiosce na południu Adenu. Był 
to jedyny ośrodek zdrowia w okolicy, który 
służył mieszkańcom sąsiadujących wiosek 
i świadczył pomoc medyczną dla 6 tys. 

w regionie Lahidż oraz Taizz  została udzielo-
na przez organizację Cordaid. Łączna liczba 
beneficjentów, do których trafiła pomoc 
z apelu, to 81 236 osób: 34 236 w Adenie oraz 
47 tys. w Lahidżu i Taizzie. Podstawowym 
celem apelu było ograniczenie śmiertelności 
i zachorowalności oraz ogólna poprawa 
zdrowia Jemeńczyków, higieny, warunków 
sanitarnych, a także stworzenie warunków 
do bezpiecznego macierzyństwa poprzez 
interwencje w wybranych poradniach 
zdrowotnych . Zapewnienie opieki kobietom 
w ciąży oraz noworodkom było szczególnie 
istotne, bowiem usługi zdrowotne w Jemenie 
dla tej konkretnej grupy społecznej są na 
wyjątkowo niskim poziomie. Wskazuje na to 
chociażby wzrastająca śmiertelność matek 
– z 5 dziennie w roku 2013 do 12 dziennie 
w roku 2019. To jeden z najgorszych wskaź-
ników w regionie. Jednocześnie w czasie kon-
fliktu wzrosła liczba ciąż. W roku 2020 w co 
najmniej 44,3% gospodarstwach domowych 
były kobiety w ciąży lub matki karmiące. 
Przed konfliktem takich gospodarstw było 
23,4%. 

Caritas Polska konsekwentnie zwiększa 
swoje zaangażowanie w Jemenie. W 2021 r. 
wystosowała drugi apel humanitarny w sieci 
Caritas Internationalis, który będzie realizo-
wany przez kolejne 12 miesięcy w 2022 r.

Kolejne ośrodki 
zdrowia pod opieką 
Caritas Polska

W roku 2021 odpowiedzią Caritas Polska na 
kryzys humanitarny trwający w Jemenie była 
szeroko zakrojona pomoc dla czterech po-
radni w regionie Adenu, w miejscowościach: 
Imran, Fokam, Al-Qalowa oraz Al-Fath. 
Poradnie zostały wybrane w porozumieniu 
z lokalnymi władzami, przy czym pod uwagę 
wzięto możliwość dotarcia do jak największej 
liczby pacjentów oraz infrastrukturę, która 
mogłaby zapewnić odpowiednią jakości 
usług medycznych. Zdecydowanie naj-
większą spośród wybranych placówek jest 
specjalistyczne centrum w Al-Qalowa, które 
prowadzi zarówno oddział ginekologiczny, 
jak i pediatryczny, świadcząc usługi dla nie-
mal 12,5 tys. osób. W każdej z poradni pomoc 
udzielana jest bezpłatnie każdemu, kto jej 
potrzebuje .

W połowie 2021 r. Caritas Polska zaczęła 
wspierać jeszcze jeden ośrodek zdrowia, 
położony w adeńskiej dzielnicy Memdara. 

Pomoc sfinansowana została ze środków 
zebranych od polskich darczyńców indywi-
dualnych . 

We wszystkich poradniach przewidziano 
podobny zakres wsparcia: naprawa infra-
struktury, dofinansowanie wynagrodzeń 
personelu, zaopatrzenie w niezbędne leki 
oraz zakup sprzętu medycznego i środków 
higienicznych . W minionym roku udzielono 
ok . 35 tys . porad medycznych w 5 porad-
niach. Przeszkolono 4 położne środowiskowe 
oraz 16 środowiskowych wolontariuszy 
medycznych. Położne udzieliły ponad 
1600 konsultacji i odebrano 209 porodów. 
70 pracowników poradni otrzymało dofinan-
sowanie wynagrodzenia .

Pod koniec 2021 roku Caritas Polska 
otrzymała grant przyznany przez polskie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych**. Dzięki 
tym środkom zakupione zostały dwie kliniki 
mobilne – terenowe samochody wyposażone 
w podstawowy sprzęt medyczny oraz zapas 
leków – które będą w stanie dotrzeć do 
wiosek rozsianych po górach prowincji Abjan . 
W ramach tego samego projektu udało się 
również kupić sprzęt medyczny dla okręgo-
wego szpitala w Rasad. Szpital ten będzie 
bazą wypadową dla zakupionych klinik mo-
bilnych, a w ramach drugiego modułu grantu 
od MSZ, w 2022 r ., Caritas Polska obejmie 
szpital kompleksowym wsparciem na wzór 
tego udzielanego ośrodkom zdrowia w 2021 r. 

Lekarz pracujący 
w poradni w Fokam 
w Jemenie

Ośrodek zdrowia w Imran w Jemenie 
wspierany przez Caritas Polska

Matka z dzieckiem 
korzystająca z poradni 
w Jemenie wspieranej 
przez Caritas Polska

jemen  
Wsparcie w obszarze zdrowia 
i utworzenie misji Caritas Polska



Kwota wsparcia dla 
Nepalu w 2021 r . 736 553 zł**

**  kwota łączna, z uwzględnieniem  
kwoty wsparcia apelu humanitarnego

*  więcej o apelach humanitarnych, na które Caritas 
Polska odpowiedziała w 2021 r., na str. 78-79

110 386 zł
Kwota z apelu humanitarnego 
przekazana przez Caritas Polska 
w 2021 r . 

•  środki ze zbiórek spływają do Caritas Polska przez okres kil-
ku miesięcy, całość środków zebranych na Chorwację Caritas 
Polska otrzymała w listopadzie 2021 r.;

•  w przypadku katastrof naturalnych i odbudowy obiektów 
infrastrukturalnych czas wydatkowania zebranych środków 
trwa nawet kilka lat po wystąpieniu katastrofy; jest on para-
doksalnie dłuższy w krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ 
odbudowa zniszczeń wiąże się z długotrwałymi procesami 
wyboru beneficjentów, projektów architektonicznych, wyko-
nawców oraz procesami przetargowymi;

•  w Chorwacji wciąż mają miejsce wstrząsy, co pogarsza stan 
budynków, dlatego nie można zacząć prac remontowo-bu-
dowlanych .

Kwota ze zbiórki – wpływy zostaną przekazane  
w kolejnych latach, ponieważ:

*  więcej o apelach humanitarnych, na które Caritas 
Polska odpowiedziała w 2021 r., na str. 78-79
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skutkami katastrof naturalnych . Program 
zakłada 3-letnie wsparcie dla 5 wiejskich 
ośrodków zdrowia, by mogły one udzielać 
pomocy ludziom mieszkającym w trudno 
dostępnych rejonach górskich. W ramach 
projektu przewidziany jest zakup sprzętu 
i leków, szkolenia dla personelu, dofinanso-
wanie leczenia pacjentów, organizacja tzw . 
obozów zdrowotnych ukierunkowanych na 
leczenie konkretnych chorób przez lekarzy 
specjalistów oraz wsparcie finansowe dla 
pracownic ochrony zdrowia . Decyzja o tak 
ukierunkowanej pomocy podyktowana była 
najpilniejszymi potrzebami . Odbudowa lokal-
nych ośrodków zdrowia zniszczonych w wyni-
ku trzęsienia ziemi, szczególnie w obszarach 
trudno dostępnych, nie rozwiązywała pro-
blemów okolicznych mieszkańców, dlatego 
konieczne były większe nakłady finansowe 
niż początkowo zakładano. 

Caritas Polska jest obecna 
w Nepalu od 2015 r., kiedy to 
zaangażowała się w pomoc po jednym 
z najtragiczniejszych wydarzeń 
w historii kraju – trzęsieniu ziemi 
o sile 7,8 stopnia w skali Richtera. Od 
tamtego czasu realizuje na miejscu 
kolejne projekty poprzez partnerską 
organizację Caritas Nepal.  

W roku 2021 Caritas Polska realizowała 
w Nepalu program „Wzmacnianie odporności 
społeczności lokalnych na skutki katastrof 
naturalnych poprzez wsparcie w sektorze 
zdrowia, redukcję ryzyka katastrof natural-
nych i wsparcie dla osób niepełnosprawnych” 
dotyczący ochrony zdrowia i umiejętności 
radzenia sobie społeczności lokalnych ze 

Pod koniec 2020 r. środkowo-wschodnią 
Chorwację dotknęło największe w historii 
kraju trzęsienie ziemi. Zginęło siedem osób, 
a kilkadziesiąt zostało rannych. Zniszczeniu 
uległy budynki mieszkalne, szkoły, sklepy, 
urzędy i zabudowania gospodarcze na 
terenach rolniczych. Dwa wstrząsy (pierwszy 
o sile 6,3 stopni w skali Richtera, drugi 
nieco słabszy – o sile 5 stopni) zniszczyły 
infrastrukturę miejską oraz domy i zabudo-
wania gospodarcze na terenach wiejskich . 
W odpowiedzi na ten dramat niedziela 24 
stycznia 2021 r. została ogłoszona przez abp. 
Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, „Dniem 
solidarności z Chorwacją”. Tego dnia odbyły 
się w koś ciołach zbiórki na pomoc poszkodo-
wanym w katastrofie. Środki pozyskane pod-
czas zbiórek, wraz z datkami przekazanymi 
na konto Caritas Polska i przez charytatywne 
SMS-y, przekroczyły kwotę 5,7 mln zł . 

Caritas Polska wsparła także apel humani-
tarny „Pomoc w zapewnieniu schronienia 
rodzinom dotkniętym trzęsieniem ziemi 
w Chorwacji” kwotą 110 386 zł*.

W pierwszej kolejności środki finansowe zo-
stały przekazane na zaspokojenie najpilniej-
szych potrzeb mieszkańców dotkniętych tra-
gedią – było to m.in. dostarczenie żywności, 
wody, ubrań, podstawowych artykułów gos-
podarstwa domowego, a także niezbędnych 
sprzętów potrzebnych na przetrwanie zimy, 
takich jak grzejniki czy materiały budowlane. 
Rodzinom, których domy najbardziej ucier-
piały na skutek trzęsienia ziemi, przekazano 
mobilne kontenery mieszkalne, które stały 
się dla nich bezpiecznym schronieniem na 
wiele miesięcy. Pomoc w takiej formie otrzy-
mało ponad 200 osób. 

Hojność darczyńców z Polski umożliwiła 
także uruchomienie dodatkowego projektu, 
który polega na zbudowaniu kilkudziesięciu 
nowych domów dla osób, których domy 
zostały uszkodzone w takim stopniu, że nie 
nadają się do remontu i ponownego zamiesz-
kania . Projekt zaplanowany jest na 2 lata 
i prowadzi go Caritas Chorwacja . 

W 2021 r. w każdej z 5 przychodni co najmniej 
9 wolontariuszek zdrowotnych (FCHV) co 
miesiąc otrzymywało uposażenia pieniężne. 
Najważniejsze zadania wolontariuszek to 
szerzenie wiedzy o chorobach zakaźnych, 
opieka dla kobiet w ciąży i dzieci oraz dalsze 
informowanie o podstawowych środkach 
higienicznych i zasadach sanitarnych, jakich 
należy przestrzegać w czasie pandemii. Do 
placówek służby zdrowia zakupiono wózki 
inwalidzkie, ultrasonograf, nosze, zestawy 
porodowe, łóżko do badania, sterylizatory 
do narzędzi medycznych i wiele innych 
elementów wyposażenia. W niektórych 
przychodniach przeprowadzono także prace 
remontowe oraz budowlane pozwalające 
na rozszerzenie zakresu usług medycznych. 
Dzięki wsparciu Caritas Polska pacjenci 
przychodni mogą liczyć na ogólne porady 
medyczne, badania prenatalne, wsparcie 
położnicze, szczepienia przeciw COVID-19 
oraz inne szczepienia sezonowe .

W ramach działań związanych z bezpieczeń-
stwem w czasie pandemii Caritas Nepal – 
w porozumieniu z Centrum Zarządzania Epi-
demiologicznego Nepalu – przeprowadziła 
szkolenie z zarządzania epidemiologicznego 
dla personelu i pracowników wspieranych 
placówek . Wiedza po szkoleniu ma pomóc 
w kontroli rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 oraz wesprzeć kampanię dotyczącą 
szczepień, otwierania szkół, placówek han-
dlowych i innych miejsc publicznych po lock-
downie zarządzonym przez lokalne władze. 
Co kwartał organizowane są także spotkania 
zespołów zarządzania kryzysowego, w ra-
mach których planowane są odpowiednie 
szkolenia oraz oceniane jest ryzyko sezono-
wych zagrożeń katastrofami naturalnymi, 
a także oceniany jest poziom przygotowania 
do nich i umiejętność radzenia sobie z ich 
skutkami. Caritas Nepal realizuje tę pomoc 
w górskich regionach Orang i Bulung (obszar 
Dolakha), w Chandenimandan i Balthali 
(obszar Kavrepalanchowk) oraz w niżej poło-
żonym Hariharpurgadhi (obszar Sindhuli). 

W minionym roku Caritas Polska wsparła 
także apel humanitarny „Odpowiedź na pan-
demię COVID-19 Nepal 2021” ogłoszony przez 
lokalne biuro CRS (Catholic Relief Services) 
oraz Caritas Nepal kwotą 188 465 zł*. Projekt 
realizowany był przez 3 miesiące od czerwca 
do września 2021 r. i zakładał zakup sprzętu 
medycznego służącego walce z pandemią 
COVID-19 dla kilku szpitali znajdujących się 
na terenach dotkniętych trzęsieniem ziemi 
w 2015 r. Liczba beneficjentów jest równa 
populacji korzystającej z pomocy szpitali 
i szacowana na 15-20 tys . osób .

Nepal  
Wsparcie zdrowotne dla mieszkańców trudno dostępnych  
rejonów górskich zagrożonych katastrofami naturalnymi

Chorwacja  
Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi

Krzysztof Iwiński z Caritas Polska i przedstawicielki Caritas Chorwacja  
oceniający zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Chorwacji



Kwota przekazana na 
wsparcie 4 programów 
w Grecji w 2021 r.

1 001 220 zł

Kwota pomocy dla 
Wenezuelczyków* 606 352 zł

*  z czego 461 555 zł to kwota przeznaczona na pomoc 
dla migrantów i uchodźców w Kolumbii
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W roku 2021, Caritas Polska zrealizowała 
zaplanowane w poprzednim roku 4 pro-
jekty na dwóch greckich wyspach: Lesbos 
i Samos. Każdy z nich zakładał współpracę 
z organizacją partnerską i dotyczył pilnego 
udzielenia pomocy humanitarnej żyjącym 
tam uchodźcom. Od pojawienia się kryzysu 
migracyjnego w 2015 r . te dwie lokalizacje 
stały się tymczasowym domem dla uchodź-
ców z Syrii, Afganistanu, Iraku oraz krajów 
Afryki Subsaharyjskiej, a skala potrzebnej 
pomocy przerosła możliwości lokalnych 
władz. Pomoc organizacji zewnętrznych była 
absolutną koniecznością. 

Razem z organizacją Sant’Egidio na wyspie 
Lesbos został zrealizowany projekt wsparcia 
dla uchodźców i osób ubiegających się 
o azyl w Grecji. Projekt uzyskał finansowanie 
w wysokości 99 000 euro (455 340 zł) i był 
prowadzony do końca stycznia 2022 r. 
Główne zadania w projekcie, realizowane 
przez Sant’Egidio, dotyczą obszarów pomocy 
materialnej, edukacji oraz podnoszenia 
w społeczeństwie świadomości sytuacji 
uchodźców. Założeniem projektu jest zaan-
gażowanie wolontariuszy, dlatego w 2021 r., 
przez dwa wakacyjne miesiące, do grupy 
międzynarodowych wolontariuszy dołączyło 
10 wolontariuszy z Caritas Polska . Wspólnie 
prowadzili oni Namioty Przyjaźni, do których 
– z oddalonego o ok. 2,5 km obozu „Moria 2” 
w Karatepie – przychodziło dziennie ok. 150 
uchodźców, którzy mogli tu liczyć nie tylko 
na otrzymanie paczki żywnościowej, ale też 
na rozmowę, uwagę i zrozumienie wolonta-

Kryzys humanitarny i polityczny w We-
nezueli trwa od 2014 r. Jego efektem jest 
ubóstwo mieszkańców – szacuje się, że 80% 
społeczeństwa potrzebuje jakiejś formy 
pomocy humanitarnej. Państwo od lat jest 
na skraju upadku, pozostawiając swoich 
mieszkańców bez środków do życia i możli-
wości zaspokojenia nawet najbardziej ele-
mentarnych potrzeb. Szaleje hiperinflacja, 
co oznacza, że lokalna waluta, boliwar, jest 
praktycznie bezwartościowa. Codziennością 
są przerwy w dostawie prądu, puste półki 
w sklepach, brak dostępu do jakichkolwiek 
świadczeń i realne zagrożenie przemocą.  

riuszy. Pod nazwą Szkoła Pokoju realizowane 
były m.in. zajęcia z nauki języków obcych 
dla dzieci i dorosłych. Wyjazd wolontariuszy 
na Lesbos był poprzedzony wielomiesięczną 
formacją prowadzoną przez ekspertów do 
spraw migracji oraz komunikacji międzykul-
turowej .

Kolejne działania na rzecz uchodźców 
realizowane były przez duńską organizację 
Movement on the Ground. W roku 2021 
Caritas Polska wsparła organizację w dwóch 
projektach. Pierwszy z nich dotyczył insta-
lacji oświetlenia w obozach dla uchodźców. 
W ramach projektu, na terenie nowego obozu 
RIC na wyspie Lesbos, postawiono 45 wyso-
kich na 6 metrów lamp, natomiast na wyspie 
Samos, w sąsiedztwie obozu Vathy, powstało 
55 systemów oświetlenia solarnego, w tym 
reflektorów LED. Celem obu projektów była 
poprawa bezpieczeństwa w obozach. Innym 
działaniem w tym projekcie był program 
wolontariatu społecznego – umożliwiał on 15 
wolontariuszom ze społeczności uchodźców 
pracę przy programie gospodarki odpadami. 
Łączna wartość obu działań infrastruktural-
nych to 40 658 euro (187 000 zł).

Drugi projekt miał szerszy charakter i do-
tyczył rozwoju idei partycypacji i integracji 
społecznej wśród społeczności migranckich. 
Został uruchomiony 31 października 2021 r. 
i potrwa do lipca 2022 r. pod nazwą Akade-
mia Movement . Polega on na przygotowaniu 
i realizacji oferty kursów zawodowych dla 
uchodźców w sektorach, w których brakuje 

Miliony Wenezuelczyków żyją w biedzie, 
w wielu przypadkach ludzie po prostu głodu-
ją i tracą nadzieję, nie mogąc znaleźć pracy. 
Ponad 5,6 mln osób, czyli ok. 20% populacji, 
wyemigrowała w poszukiwaniu stabilizacji 
do sąsiadujących państw, w tym ponad 
1,8 mln do graniczącej z Wenezuelą Kolumbii. 
Migranci i uchodźcy są najbardziej narażeni 
na przemoc, ubóstwo i głód.  

Pomoc w formie paczek z żywnością dla 
najbardziej potrzebujących rodzin wene-
zuelskich i kolumbijskich – w podziale 70% 
do 30% – realizowana jest w sąsiadującej 
z Wenezuelą Kolumbii, w przygranicznym 
regionie Norte de Santander, gdzie dociera 
największa liczba migrantów. Do najbardziej 

specjalistów: elektryków, stolarzy, techników 
ceramiki itp . W ramach prowadzonych kur-
sów 147 osób zdobędzie praktyczne i transfe-
rowalne umiejętności, które zabierze ze sobą 
do nowych miejsc zamieszkania. Wartość 
projektu wynosi 61 427 euro (282 527 zł).

Dzięki środkom Caritas Polska, część 
planowanych działań zrealizowała Parafia 
Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP 
z wyspy Samos. Projekt pomocy uchodźcom 
na wyspach Lesbos i Samos trwał od stycznia 
do grudnia 2021 r. Lokalne władze zmieniły 
politykę wobec żyjących tam uchodźców: 
wielu z nich zostało relokowanych do Grecji 
kontynentalnej, a przez to znacznie zmniej-
szyła się liczba zakładanych w projekcie be-
neficjentów – szczególnie na wyspie Samos. 
Obóz znajdujący się na obrzeżach miasta 
został zlikwidowany, a migranci przeniesieni 
do nowego obozu znacznie oddalonego 
od miasta. Na wyspie Lesbos pomoc była 
realizowana dla uchodźców mieszkających 
w miejscowości Mytilini. W obu przypadkach, 
w największym stopniu było to wsparcie 
żywnościowe, na które przeznaczono 
9600  euro (44 155 zł). Drugą formą pomocy 
było dostarczenie środków higienicznych 
o łącznej wartości 3700 euro (17 000 zł). 
Ponadto, kwotę w wysokości 3300 euro 
(15 178 zł) przeznaczono na zakup środków 
na zabezpieczenie podróży relokacyjnej mat-
kom z małymi dziećmi – zakup żywności oraz 
zaspokojenie innych podstawowych potrzeb 
na pierwsze dni poza obozem . Pomoc Caritas 
Polska przez 12 miesięcy trwania projektu 
dotarła do ok. 1400 osób.  

potrzebujących spośród tych osób skierowa-
na jest akcja Caritas Polska „Paczka dla We-
nezueli". W roku 2021 została ona ponownie 
uruchomiona przy współpracy Caritas Polska 
z partnerami – Caritas Kolumbia i Jerónimo 
Martins Colombia. Ponad 6000 paczek trafiło 
do 1058 rodzin w kilku dystrybucjach . Paczka 
o wartości 100 zł zapewnia tygodniowe 
wyżywienie dla jednej rodziny. Pomoc taka 
trafia do najbardziej potrzebujących – rodzin 
wielodzietnych, osób starszych i samotnych . 
W wielu przypadkach, są to osoby, które nie 
mają pracy, a tym samym stałego źródła 
utrzymania. Pomoc ta będzie kontynuowana 
w 2022 r. na dwukrotnie większą skalę.

W ubiegłym roku Caritas Polska w Wenezueli 
wsparła także małe projekty prowadzone 
przez misjonarzy z myślą o najuboższych. 
Na ten cel przeznaczyła 144 797 zł.

Widok obozu dla 
uchodźców na greckiej 
wyspie Lesbos

Grecja  
Wsparcie dla uchodźców przebywających w obozach

wenezuela  
Wsparcie dla najuboższych Wenezuelczyków  
oraz wenezuelskich migrantów i uchodźców w Kolumbii



Kwota wsparcia  
w Syrii w 2021 r .* 7 583 175 zł

*  razem z kwotą przeznaczoną  
na program Rodzina Rodzinie

Kwota wsparcia dla 
Libanu w 2021 r .* 3 538 229 zł

*  razem z kwotą przeznaczoną  
na program Rodzina Rodzinie
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Oprócz pomocy w ramach programu Rodzina 
Rodzinie, do którego Liban został włączony 
w marcu 2021 r., Caritas Polska realizowała 
w tym kraju także inne programy pomocowe. 
Do września ubiegłego roku kontynuowała 
projekt Building Back Beirut. Projekt był 
prowadzony od września 2020 r. w konsor-
cjum z innymi Caritas. Było to możliwe dzięki 
środkom przekazanym przez darczyńców 
podczas ogólnopolskiej zbiórki w roku 2020 . 
Pomoc skierowana była do Libańczyków oraz 
uchodźców i migrantów zagrożonych nega-
tywnymi skutkami społeczno-ekonomiczny-
mi i psychologicznymi spowodowanymi wy-
buchem w Bejrucie . W ramach projektu 1366 
gospodarstw domowych otrzymało pomoc 
gotówkową na rzecz zapewnienia bezpiecz-
nego schronienia i odbudowy zniszczonych 
domów, a 1150 gospodarstw otrzymało 
pomoc finansową na okres trzech miesięcy. 
95 osób było zaangażowanych w pomoc 
psychologiczną dla 238 poszkodowanych 
w wybuchu mieszkańców Bejrutu.

W roku 2021 rozpoczął się również inny 
projekt Caritas Polska przeznaczony dla 
mieszkańców Bejrutu. Do połowy 2022 r. wy-

remontowany zostanie kompleks budynków 
z mieszkaniami socjalnymi dla najuboższych 
mieszkańców stolicy. Na ten cel przeznaczo-
no 730 800 zł. Całkowita wartość tego projek-
tu realizowanego przez kilka organizacji to 
4 058 770 zł. 

Caritas Polska zrealizowała także transporty 
humanitarne oraz dystrybucje artykułów 
pierwszej potrzeby w samym Bejrucie . 
W kwietniu przekazano 100 koncentratorów 
tlenu, w czerwcu 1 mln maseczek higienicz-
nych Polskiemu Kontyngentowi Wojsko-
wemu w Libanie, we współpracy z Caritas 
Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, 
Rządową Agencją Rezerw Strategicznych 
i Agencją Rozwoju Przemysłu. Maseczki, za 
pośrednictwem polskiego wojska, trafiły do 

do lekcji biologii, chemii, muzyki czy zajęć 
sportowych, a także sprzęty elektroniczne: 
projektory, głośniki i kserokopiarki. Wsparcie 
finansowe przeznaczono też na realizację 
wydarzeń tematycznych dla dzieci, a także 
przywrócenie sprawności infrastrukturze: 
naprawę autobusów szkolnych oraz zakup 
krzeseł i ławek. Łączna wartość pomocy prze-
kazanej przez Caritas Polska na ten projekt to 
70 238 zł. Realizacja programu Szkoła Szkole 
jest możliwa wyłącznie dzięki akcjom charyta-
tywnym przeprowadzanym przez nauczycieli 
i uczniów w polskich szkołach. 

W ramach działań na rzecz edukacji pomoc 
finansowa w wysokości 83 230 zł skierowana 
została także do świetlic szkolnych (projekt 
HomeWork Room) . Wybrane placówki w Alep-
po doposażane są w niezbędne sprzęty i mają 
zapewnioną wykwalifikowaną opiekę dla dzie-
ci . Celem jest zapewnienie dzieciom opieki po 
zajęciach szkolnych i stworzenie możliwości 
pogłębienia edukacji, m.in. dzięki dodatko-
wym zajęciom czy pomocom naukowym.  

libańskich cywilów. Dostawa maseczek była 
odpowiedzią na prośbę dowództwa PKW 
UNIFIL (United Nations Interim Force in Leba-
non) o wsparcie polskich żołnierzy w zakresie 
przeciwdziałania zakażeniom COVID-19 
wśród miejscowej ludności. W grudniu, 
w świątecznej dystrybucji zorganizowanej 
w Bejrucie, mieszkańcy otrzymali produkty 
higieniczne oraz żywnościowe, takie jak 
mleko w proszku dla niemowląt, pieluchy 
czy podpaski higieniczne. Pomoc trafiła do 
5000 osób. Caritas Polska przeznaczyła na tę 
pomoc kwotę 1 860 069 zł. 

Kwotą 48 720 zł Caritas Polska wsparła także 
2 kliniki dentystyczne w Bejrucie, które dzięki 
tym środkom mogły świadczyć bezpłatną 
pomoc dentystyczną dla ofiar wybuchu. 

W Syrii, poza programem Rodzina Rodzinie, 
Caritas Polska realizuje w również pomoc 
w dwóch innych obszarach . Pierwszy to 
wsparcie finansowe w zakresie odbudowy lo-
kalnych biznesów i kształcenia zawodowego. 
Drugim obszarem jest edukacja realizowana 
poprzez program Szkoła Szkole oraz wspiera-
nie świetlic edukacyjnych w Aleppo.

Caritas Polska od kilku lat wspiera lokalną 
przedsiębiorczość poprzez przekazywanie 
środków finansowych na zakładanie własnych 
firm. W roku 2021 odbyły się dwie odsłony 
projektu, dzięki którym uruchomiono łącznie 
78 biznesów . Projekt jest skierowany do 
osób w ciężkiej sytuacji finansowej, które 
potrzebują stabilnego źródła dochodu, żeby 
utrzymać swoje rodziny. Nie muszą mieć 
doświadczenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, ale zazwyczaj wymaga się, żeby 
miały doświadczenie zawodowe w branży, 
w której chcą działać. Wsparcie pozwala przede 
wszystkim na zakup niezbędnego sprzętu do 
wykonywania danego zawodu, np . samochodu 
czy wyposażenia zakładu krawieckiego. De-
cyzja o przyznaniu środków poprzedzona jest 
analizą biznesplanu przyszłego beneficjenta 
pod kątem ryzyka i szans w długoterminowym 
prowadzeniu danej działalności, a także wywia-
dem środowis kowym. Na realizację projektu 
Caritas Polska przeznaczyła 1 136 800 zł oraz, 
pod koniec 2021 r., dodatkowe 1 218 000 zł na 
projekty w Aleppo i Damaszku, których efekty 
pojawią się w bieżącym roku. Dodatkowo 
101 500 zł Caritas Polska przeznaczyła na szko-

lenia zawodowe w drugiej edycji długoletniego 
programu, w ramach którego młodzi ludzie 
otrzymują konkretne przyuczenie do zawodu 
u wybranego specjalisty. Środki są przezna-
czane na stypendia dla podopiecznych oraz 
doposażenie finansowe dla osoby szkolącej. 

Prowadzone przez Caritas Polska wsparcie 
edukacyjne w Syrii to odpowiedź na drama-
tyczną sytuację w szkolnictwie po wojnie. 
Dorastające pokolenie przez lata pozbawione 
było możliwości regularnego kształcenia, 
wiele budynków szkolnych zostało całkowicie 
zniszczonych lub wymaga generalnego 
remontu, a nauczycielom brakuje narzędzi 
edukacyjnych, które zainteresowałyby 
uczniów i urozmaiciły lekcje. Decyzja o konty-
nuowaniu projektu Szkoła Szkole, który został 
zainaugurowany w 2019 r., podyktowana 
była wciąż bardzo trudną sytuacją politycz-
no-gospodarczą w Syrii. W ramach tej edycji 
programu pomoc z Polski w roku szkolnym 
2020/2021 dotarła do 6 szkół – 5 w Aleppo oraz 
1 w Homs. Polegała na doposażeniu szkół 
w pomoce edukacyjne, takie jak materiały 

Caritas Polska wspiera mikroprzedsiębiorców 
w Syrii. Na zdjęciu powyżej: rodzinny warsztat 
samochodowy; po  prawej: właściciel małego 
zakładu spawania i skrawania elementów 
metalowych

Punkt dystrybucji pomocy  
dla Libańczyków

Syria  
Wsparcie dla małych przedsiębiorstw rodzinnych i szkół

Liban  
Pomoc materialna, finansowa i psychologiczna po wybuchu w Bejrucie
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Projekty 
współfinansowane  
w ramach polskiej 
współpracy 
rozwojowej 
Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP

Projekty współfinansowane w ramach polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP. Publikacja wyraża wyłącznie 
poglądy autora i nie może być utożsamiana 
z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych RP . www .gov .pl/polskapomoc

Jordania 
Wsparcie miejskich uchodźców 
syryjskich i najuboższych 
Jordańczyków w czterech 
prowincjach Jordanii poprzez 
zapewnienie im schronienia 
i środków na przetrwanie zimy

Wsparcie dla miejskich uchodźców syryjskich 
i Jordańczyków to pomoc, którą Caritas 
Polska realizuje konsekwentnie od 2016 r . 
wspólnie z lokalną organizacją Caritas 
Jordan. Celem projektu niezmiennie jest 
kompleksowa poprawa sytuacji bytowej 
Syryjczyków i Jordańczyków – aby byli lepiej 
chronieni przed ryzykiem bezdomności, 
bezpieczni, zdrowi oraz cieszyli się lepszą 
jakością życia i poczuciem stabilizacji.

Szacuje się, że w Jordanii przebywa niemal 
670 tys. zarejestrowanych uchodźców z Syrii, 
spośród których ponad 80% mieszka poza 
obozami, w obrębie największych miast: 
Amman, Irbid, Zarka i Mafrak. Lokalny rynek 
mieszkaniowy nie był w stanie sprostać 
ogromnemu napływowi nowej ludności, 
a w konsekwencji zaczęły się pojawiać nie-
pokojące praktyki, takie jak zawyżanie cen 
najmu, wynajmowanie nieprzystosowanych 
powierzchni mieszkaniowych czy brak jakich-
kolwiek umów najmu. Według najnowszych 
danych UNHCR największym wyzwaniem dla 
uchodźców miejskich w Jordanii są miesiące 
zimowe, kiedy ludzie zmagają się z chłodem 
i ujemnymi temperaturami w słabo izolo-
wanych pomieszczeniach . Projekt Caritas 
Polska wspiera bezpośrednio najbardziej 
potrzebujące gospodarstwa domowe, ze 
szczególnym uwzględnieniem osób niepełno-
sprawnych, pozbawionych stałego źródła 
dochodu oraz samotnych rodziców . 

Ubiegłoroczna edycja projektu zakładała 
wsparcie dla 900 gospodarstw domowych 
– 630 syryjskich i 270 jordańskich – poprzez 
jednorazowe wsparcie finansowe na przy-
gotowanie się do okresu zimowego. Pomoc 
została przekazana w formie dedykowanych 
kart bankomatowych, za pomocą których 
beneficjenci mogli wypłacać środki finanso-
we. Doświadczenia z poprzednich realizacji 
pokazały, że taka forma świadczenia jest naj-
lepiej dopasowana do potrzeb uczestników 
projektu. Do najpilniejszych należy opłacenie 
czynszu, bieżących rachunków oraz zakup 
paliwa i urządzeń grzewczych na czas zimy.

Liczba modułów: 2
Czas trwania projektu: 10.2021 – 09.2022

Wartość  
realizowanego  
projektu:

3 243 700 zł 

1 474 800 zł 
Wartość  
modułu 1:

Caritas Polska

Dziadek z wnuczkiem – beneficjenci 
pomocy udzielonej w Jordanii
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Palestyna – Betlejem
Integralne wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami na 
Zachodnim Brzegu Autonomii 
Palestyńskiej

Realizowany przez Caritas Polska projekt 
integralnego wsparcia osób z niepełnospraw-
nościami na Zachodnim Brzegu Autonomii 
Palestyńskiej to przykład długofalowego 
działania na rzecz bardzo konkretnej potrzeby 
i grupy społecznej. Projekt zakłada trzyletnie 
wsparcie dla siedmiu ośrodków rehabilitacyj-
nych w regionie Betlejem i realizowany jest 
wspólnie z partnerską organizacją Caritas 
Jerozolima. To kontynuacja wsparcia, które 

było udzielane w poprzednich latach, także 
z udziałem innych organizacji działających 
na rzecz osób z niepełnosprawnościami. 
Doświadczenia z tych projektów pokazały, że 
bez holistycznego podejścia takie działania 
nie przyniosą długotrwałego efektu dla bene-
ficjentów. 

Projekt zakłada kilka celów. Jednym z nich 
jest poprawa jakości świadczeń w placówkach 
rehabilitacyjnych poprzez doposażenie ich 
w nowszy sprzęt, mający posłużyć w dłuższej 
perspektywie czasowej . Kolejnym celem 
jest zwiększenie świadomości społecznej 
dotyczącej potrzeb i sytuacji osób z nie-
pełnosprawnościami – budowanie postaw 
akceptacji i wizerunku tej grupy, wolnego od 
dyskryminacji . Projekt podzielony jest na 3 
rozbudowane moduły. W każdym planowane 

są spotkania uświadamiające dla wybranych 
grup społecznych – z władzami lokalnymi, 
opiekunami rodzin, pracownikami socjalnymi, 
przedstawicielami sektora prywatnego i lokal-
nych instytucji, a także studentami. Spotkania 
pozwalają wyraźnie komunikować potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Są też okazją do 
pokazania, że osoby te wnoszą pozytywną 
wartość do działań społecznych oraz że mogą, 
a wręcz muszą, być pełnoprawnymi członkami 
lokalnych społeczności. Spotkania pozwalają 
również na wymianę doświadczeń, np. między 
rodzicami dzieci z niepełnosprawnością, więc 
stają się formą wsparcia i zdobywania wiedzy. 
Dodatkowym wzmocnieniem dla szerzenia 
informacji o sytuacji osób z niepełnospraw-
nością i o samym projekcie była kampania 
w palestyńskich mediach społecznościowych 
z dotarciem szacowanym na kilkadziesiąt 
tysięcy osób. 

W tym roku odbyło się siedem sesji uświada-
miających, a także duże wydarzenie z okazji 
Dnia Osób z Niepełnosprawnością, które mia-
ło miejsce 3 grudnia i było okazją do wspólne-
go spędzenia czasu po długim okresie braku 
kontaktu wymuszonego przez pandemię 
COVID-19. Ponadto trzy ośrodki rehabilitacji 
środowiskowej zostały doposażone w sprzęt, 
a jeden z nich przeszedł renowację. Pomoc 
świadczona w ośrodkach dociera do ok. 1700 
osób niepełnosprawnych, zaś w spotkaniach 
i wydarzeniach bierze udział od kilkudziesię-
ciu do kilkuset osób . 

Palestyna – Strefa Gazy
Wsparcie dla mieszkańców 
Strefy Gazy w zakresie bez-
pieczeństwa żywnościowego 
i schronienia 
Strefa Gazy od lat jest areną starć w większym 
konflikcie, jaki toczy się między Izraelem a Au-
tonomią Palestyńską. To jeden z najgęściej 
zaludnionych obszarów na Ziemi, gdzie na 
kilometr kwadratowy przypada ponad 5000 
osób, a jednocześnie region, który od 2007 r. 

pozostaje odizolowany od świata z powodu 
blokady nałożonej przez Izrael. Pandemia 
COVID-19 pogłębiła i tak już rozpaczliwą 
sytuację gospodarczą Strefy Gazy: 53% ludzi 
żyje poniżej granicy ubóstwa, bezrobocie 
wynosi ponad 50%, a 85% mieszkańców jest 
uzależnionych od pomocy humanitarnej. 

W odpowiedzi na tę dramatyczną sytuację 
Caritas Polska uruchomiła projekt komplek-
sowej poprawy sytuacji bytowej rodzin w za-
kresie dostępu do bezpiecznego schronienia, 
poprawy bezpieczeństwa żywnościowego 
oraz przygotowania do okresu zimowego . Pro-
jekt realizowany jest wspólnie z wieloletnim 

partnerem – Caritas Jerozolima – która jako 
jedna z niewielu organizacji pozarządowych 
jest dopuszczona do prowadzenia działań 
humanitarnych w Strefie Gazy. 

W ramach pierwszego modułu 900 rodzin 
otrzymało wsparcie żywnościowe oraz dofi-
nansowanie na zakup artykułów niezbędnych 
do bezpiecznego przetrwania zimy . To pomoc, 
która trafiła do ok. 5200 osób we wschodniej 
części Strefy Gazy oraz Beit Hanoun i Beit 
Lahia w północnej części Gazy – łącznie 
w trzech lokalizacjach. W paczkach znalazły 
się artykuły spożywcze o długim okresie 
ważności: mąka, ryż, cukier, konserwy mięsne, 
mleko w proszku, fasola, ciecierzyca itp. Dzięki 
specjalnym voucherom beneficjenci kupili 
m.in. ciepłą odzież dla dzieci. Z uwagi na fakt, 
że potrzeby rodzin są różne, forma voucherów 
okazała się najlepsza – dzięki niej można 
uniknąć sytuacji, w której rodzina otrzymuje 
odzież w nieodpowiednim rozmiarze lub 
rzecz, którą już ma.

W kolejnym module wsparcie będzie polegało 
na zapewnieniu bezpiecznego schronienia 
sześćdziesięciu rodzinom poprzez renowację 
zniszczonych mieszkań. Projekt wpisuje się 
w aktualne potrzeby mieszkańców Strefy 
Gazy, w tym osób przesiedlonych wewnętrz-
nie w jej obrębie.

Gruzja
Wsparcie i promocja lokalnej 
przedsiębiorczości oraz jakości 
produkcji sera w gminie 
Achmeta, region Kachetia, Gruzja

Projekt realizowany jest przez Caritas Polska 
wspólnie z lokalną organizacją pozarządową 
Bridge – Innovation and Development 
w gminie Achmeta leżącej w regionie 
Kachetia w północno-wschodniej Gruzji. 
Podzielony jest na trzy moduły. Polega na 
wsparciu lokalnych rolników w doskonaleniu 
umiejętności wytwarzania sera, poprawie 
jakości tego wyrobu w regionie oraz promocji 
tej unikatowej w skali kraju kultury wśród 
klientów lokalnych i zagranicznych turystów . 
Beneficjentami projektu są rolnicy, którzy już 
prowadzą działalność wytwórczą i działają 
na lokalnych rynkach, mając potencjał do 
rozbudowania aktywności i jej profesjonali-
zacji pod kątem spełnienia ogólnokrajowych 
wymagań co do produkcji żywności. Ważnym 
elementem projektu jest także promocja 

regionalnej produkcji poprzez stworzenie 
certyfikowanego Szlaku Serowego, który 
ma przyczynić się do wzrostu popularności 
regionu wśród turystów i przełożyć się na 
wzmożenie zainteresowania lokalnymi 
produktami . 

Achmeta jest jedną z najbiedniejszych 
gmin w regionie Kachetii . Posiada jednak 
unikatową w skali kraju technologię pro-
dukcji sera typu gouda . Niestety lokalni 
przedsiębiorcy mają ograniczone możliwości 
dostępu do rynków sprzedaży. Produkcja, 
którą prowadzą, często nie odpowiada też 
standardom związanym z bezpieczeństwem 
produktów żywnościowych ustanowionym 
przez Ministerstwo Rolnictwa . Projekt ma 
za zadanie uzupełnić luki w wiedzy na temat 
produkcji, marketingu, sprzedaży i promocji 
lokalnego produktu . Przy tym szczególny 
nacisk położony został na wsparcie kobiet 
oraz mniejszości etnicznych w regionie. 

Każdy z trzech modułów projektu będzie 
realizowany przez jeden rok. Moduł pierw-
szy zrealizowany w roku 2021 obejmował 
szereg działań, w tym ocenę i identyfikację 

istniejących i potencjalnych przedsiębiorców 
wśród lokalnych producentów sera, a także 
konsultacje z władzami gminy Achmeta oraz 
z Departamentem Turystyki Ministerstwa 
Kultury i Ministerstwem Rolnictwa dotyczące 
stworzenia Szlaku Serowego w gminie 
Achmeta oraz wstępne opracowanie takiego 
szlaku. Zrealizowany wkład finansowy w pro-
jekt to zakup materiałów oraz zbudowanie 
punktu demonstracyjnego dla właściwych 
standardów utrzymania zwierząt i produkcji, 
a także zakup przenośnych laboratoriów 
do oceny jakości mleka. Pod koniec roku 
w gminie Achmeta zorganizowano również 
wydarzenie promujące lokalne sery, które 
częściowo pomogło też wyłonić przyszłych 
beneficjentów projektu. Powstały także ma-
teriały promocyjne dla tego wydarzenia oraz 
broszury na temat standardów produkcji 
mleka i sera . 

Bezpośrednie wsparcie trafi do 155 bene-
ficjentów, a pośrednio zaangażuje 6500 
mieszkańców regionu Kachetii, a także 
zagranicznych odbiorców kampanii . 

Jemen
Wsparcie niezbędnych usług 
medycznych ratujących życie 
i zdrowie ludności dotkniętej 
przez kryzys humanitarny 
w prowincji Abjan w Jemenie 
poprzez kompleksowe 
wsparcie szpitala w Rasad oraz 
uruchomienie klinik mobilnych

Caritas Polska wspomaga służbę zdrowia 
w Jemenie od 2019 r. W 2021 r. uzyskała pomoc 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w pro-
wadzeniu projektu medycznego w prowincji 
Abjan poprzez kompleksowe wsparcie szpitala 
w Rasad oraz zakup i uruchomienie klinik 

mobilnych . Projekt prowadzony jest wspólnie 
z Polską Akcją Humanitarną, która objęła 
opieką szpital, natomiast Caritas Polska wzięła 
na siebie zakup mobilnych klinik . 

W ramach działania zostały zakupione dwa 
samochody z napędem 4x4 przystosowane 
do pracy jako mobilne kliniki w trudnym, 
górzystym terenie dystryktu Rasad . Kliniki 
są wyposażone w sprzęt medyczny oraz 
leki, co umożliwia udzielanie podstawowych 
świadczeń zdrowotnych. Każda taka klinika 
jest obsługiwana przez trzyosobowy zespół: 
lekarza, pielęgniarkę/położną i kierowcę. 

Zadania obu organizacji w projekcie uzupeł-
niają się – kliniki są wysyłane do miejscowości 
leżących w zasięgu terytorialnym szpitala 
w Rasad, gdzie działania realizuje Polska Akcja 
Humanitarna. Liczba beneficjentów pomocy 

udzielonej dzięki mobilnym klinikom szaco-
wana jest na 30 tys. osób. Kliniki rozpoczęły 
pracę w styczniu 2022 roku.

Liczba modułów: 3
Czas trwania projektu: 05.2021 – 12.2023

Wartość  
realizowanego  

projektu:
3 970 510 zł 

1 000 000 zł 
Wartość  

modułu 1:
Liczba modułów: 3

Liczba  
beneficjentów: 

155 bezpośrednich,  
6500 pośrednich

Czas trwania projektu: 09.2021 – 12.2023

Wartość  
realizowanego  

projektu:
832 875 zł 

248 875 zł 
Wartość  

modułu 1:

Liczba modułów: 2
Czas trwania projektu: 10.2021 – 12.2022

Wartość  
realizowanego  

projektu:
2 149 900 zł 

978 600 zł 
Wartość  

modułu 1:

Liczba modułów: 2
Czas trwania projektu: 10.2021 – 12.2022

Wartość  
realizowanego  

projektu:
3 230 000 zł 

1 430 000 zł 
(w tym budżet Caritas  
Polska: 631 058,68 zł)

Wartość  
modułu 1:
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Caritas Polska

Na pojawiające się na świecie kryzysy reaguje międzynarodowa 
sieć Caritas, ogłaszając tzw. apele humanitarne. W ich wsparcie 
finansowo angażują się różne Caritas narodowe, w tym Caritas 
Polska, która w 2021 r. odpowiedziała na dziesięć apeli.

Międzynarodowa sieć organizacji Caritas 
zrzeszonych w ramach Caritas Internationalis 
posiada unikalną, ogólnoświatową sieć 
ponad 160 organizacji członkowskich, które 
dysponują ogromnym potencjałem, doświad-
czeniem i umiejętnościami pozwalającymi na 
skuteczną i efektywną reakcję w momencie 
wystąpienia sytuacji kryzysowej. Dzięki 
silnemu zakorzenieniu w lokalnych realiach 
– budowanemu przez dziesięciolecia – Cari-
tas jest obecna zarówno przed, w trakcie jak 
i po wystąpieniu katastrofy.

W celu szybkiej i właściwej odpowiedzi 
na pojawiające się kryzysy opracowano 
specjalny mechanizm apeli humanitarnych 
administrowanych przez sekretariat Caritas 
Internationalis w Rzymie, które mają na celu 
zabezpieczenie niezbędnych funduszy na 

wdrożenie, monitorowanie i raportowanie 
programów reagowania kryzysowego 
zgodnie z międzynarodowymi standardami. 
Są one uruchamiane na prośbę i w imieniu 
krajowych organizacji Caritas w państwach 
dotkniętych katastrofą.

W 2021 roku ogłoszono 29 apeli humanitar-
nych na łączną kwotę ok. 137 982 000 zł* 
w odpowiedzi na potrzeby zredukowania 
skutków katastrof naturalnych, konfliktów 
zbrojnych, zmian klimatycznych, a także 
kryzysów społeczno-gospodarczych 
oraz migracyjnych. Kryzys może nastąpić 
w każdej chwili, przytłaczając najbardziej 
bezbronnych ludzi i pozostawiając ich bez 
środków do życia. Caritas, jako pomocowe 
ramię Kościoła katolickiego, działa szybko, 
aby ratować życie i zdrowie ludzi w potrzebie. 
Caritas Polska wsparła dziesięć z tych apeli 
łączną kwotą 1 637 276 zł. Pomoc była reali-
zowana w kilku krajach na różnych kontynen-
tach. Stanowiły odpowiedź na kryzysy, jakie 
pojawiły się na skutek zarówno trwających, 
jak i nowych konfliktów zbrojnych, katastrof 
naturalnych oraz pandemii COVID-19. 

Dla Caritas Polska szczególnie ważny jest 
apel humanitarny w Jemenie, który ogłasza 
ona cyklicznie począwszy od 2021 r. W bie-
żącym roku ogłosiła już Apel Humanitarny 
Caritas dla Jemenu 2022, który wsparła 

kwotą 408 128 zł**. Caritas Polska jest 
pierwszą organizacją Caritas posiadającą na 
stałe swoje biuro w Adenie w południowym 
Jemenie i reprezentującą Jemen w sieci 
Caritas Internationalis. Jednocześnie Caritas 
Polska stoi na czele konsorcjum kilku orga-
nizacji prowadzących działania pomocowe 
w tym największym kryzysie humanitarnym 
naszych czasów .

Drugim ważnym apelem jest ten realizowany 
od 2022 r. na terenie Polski. Jest on wynikiem 
kryzysu migracyjnego na granicy polsko-bia-
łoruskiej, jaki przyniósł rok 2021. Sytuacja 
ta skłoniła Caritas Polska do opracowania 
pierwszego w swojej historii apelu humani-
tarnego, który będzie realizowany w kraju.

Caritas Polska jest w tej chwili jedyną orga-
nizacją w całej sieci Caritas Internationalis, 
która realizuje równocześnie dwa apele hu-
manitarne – na obszarze własnego kraju oraz 
poza jego granicami, reprezentując Jemen 
z uwagi na brak w tym kraju lokalnej Caritas . 

EA 27/2020 
Jemen 

Reakcja na kryzys humanitarny  
w Jemenie
Kwota wsparcia: 459 940 zł
Czas trwania:  01-12.2021 (12 miesięcy)
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Polska

EA 29/2020 
Filipiny 

Odpowiedź na skutki tajfunu Goni
Kwota wsparcia: 82 789 zł 
Czas trwania:  11 .2020-11 .2021  

(12 miesięcy)
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Filipiny

EA 01/2021 
Chorwacja 

Pomoc w zapewnieniu schronienia 
rodzinom dotkniętym trzęsieniem 
ziemi w Chorwacji
Kwota wsparcia: 110 386 zł
Czas trwania: 01-05.2021 (4 miesiące)
Organizacja ogłaszająca: 
Caritas Chorwacja

EA 04/2021 
Armenia 

Wsparcie bytowe i schronienie  
dla ludności dotkniętej konfliktem 
w Armenii
Kwota wsparcia: 137 982 zł 
Czas trwania:  03 .2021-02 .2022  

(12 miesięcy)
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Armenia

CRS/Caritas Nepal 
COVID19 Nepal 

Pomoc w Nepalu niesiona w odpowie-
dzi na skutki pandemii COVID-19
Kwota wsparcia: 188 465 zł 
Czas trwania: 06-09.2021 (3 miesiące)
Organizacja ogłaszająca:  
CaritasNepal i CRS

EA 15/2021 
Strefa Gazy 

Poprawa stanu zdrowia ludności  
dotkniętej skutkami wojny w Gazie
Kwota wsparcia: 45 994 zł
Czas trwania: 06-07.2021 (2 miesiące) 
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Jerusalem

EA  
18/2021 

Pomoc dla uchodźców afgańskich
Kwota wsparcia: 275 964 zł 
Czas trwania: 09.2021-03.2022  
(6 miesięcy)

EA 20/2021 
Pakistan 

Reakcja na kryzys związany  
z uchodźcami afgańskimi
Kwota wsparcia: 275 964 zł
Czas trwania:  09.2021-01.2022 

(4 miesiące)
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Pakistan

EA 21/2021 
Pakistan 

Reakcja na trzęsienie ziemi
Kwota wsparcia: 22 997 zł
Czas trwania:  10-12 .2021  

(2 miesiące)
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Pakistan

CE ERM  
2021/01  
Bosnia 

Program reagowania na powodzie 
w Bośni i Hercegowinie w 2021r.
Czas trwania:  12 .2021-03 .2022  

(4 miesiące) 
Kwota wsparcia: 36 795 zł 
Organizacja ogłaszająca:  
Caritas Bośnia i Hercegowina

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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10 apeli humanitarnych, na które Caritas Polska odpowiedziała wsparciem w 2021 roku:

*  podane w artykule kwoty zostały przeliczone z euro na 
złotówki po kursie średnim NBP z dnia 31.12.2021 r.

**  apel Humanitarny Caritas dla Jemenu 2022 ogłoszony 
w 2021 r., na który Caritas Polska przeznaczyła kwotę 
408 128 zł, jest realizowany od stycznia br., dlatego 
kwota wsparcia zostanie ujęta w przyszłorocznym 
zestawieniu .

Skutki trzęsienia 
ziemi w Chorwacji

Na zdjęciach od góry: 
mały pacjent przychodni 
w Memdarze w Jemenie; 
uchodźcy z Afganistanu, 
którzy dotarli do Palestyny; 
dystrybucja środków 
medycznych w Balthali 
w Nepalu 

Apele humanitarne  
Wsparcie ze strony Caritas Polska

CARITAS POLSKA 
ODPOWIEDZIAŁA  
W 2021 R.  

NA 10 Apeli 
HUMANITARNYCH, 
WSPIERAJĄC ICH 
REALIZACJĘ KWOTĄ

1 637 276 zł 
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W roku 2021, poza dużymi programami pomocowymi, we współpracy z lokalnymi 
oddziałami Caritas i placówkami misyjnymi na świecie, Caritas Polska realizowała 
także liczne działania na mniejszą skalę. Najczęściej miały one na celu dożywianie, 
edukację, doszkalanie i poprawę warunków sanitarnych.

Na kontynencie afrykańskim w roku 2021 
Caritas Polska wsparła 13 mniejszych projek-
tów, które realizowano w Etiopii, Kamerunie, 
Kenii, Sudanie Południowym, Tanzanii, Zambii 
i na Madagaskarze. Ich łączny budżet wyniósł 
niemal 1 mln zł. Projekty miały na celu przede 
wszystkim dożywianie dzieci (Etiopia, Kenia, 
Madagaskar, Sudan Południowy), wyposażenie 
gabinetów medycznych (Tanzania), dofinan-
sowanie działalności placówek edukacyjnych 
(Kenia, Kamerun, Zambia), sierocińców (Tanza-
nia), domów opieki (Zambia), a także ułatwienie 
dostępu do wody pitnej (Kenia). Największym 
afrykańskim projektem wspieranym przez 
Caritas Polska jest budowa pierwszego kato-

lickiego przedszkola w Yaounde w Kamerunie . 
W prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr 
Misjonarek Apostolstwa Katolickiego placówce, 
której otwarcie zaplanowano na początek 
roku szkolnego 2022/2023, całodzienną opieką 
objętych zostanie 180 dzieci. Powstanie przed-
szkola zwiększy odsetek najmłodszych dzieci 
włączonych w system edukacyjny i wpłynie 
korzystnie na redukcję analfabetyzmu wśród 
lokalnej społeczności. Projekt przez niemal 
rok zapewni również zatrudnienie miejscowej 
ludności, której możliwości zarobkowe zostały 
w ostatnich latach znacznie ograniczone ze 
względu na obostrzenia związane z pandemią 
COVID-19. 

W roku 2021 na kontynencie azjatyckim Caritas 
Polska realizowała 9 mniejszych projektów po-
mocowych o łącznej wartości ponad 300 tys. zł. 
Wsparcia udzielono najbardziej potrzebującym 
na terytorium Indii, Kazachstanu, Kirgistanu, 
Nepalu i Pakistanu. Pomoc polegała przede 
wszystkim na dofinansowaniu działalności 
placówek edukacyjnych (Bangladesz, Indie), 
organizacji zajęć wyrównawczych dla dzieci 
(Indie) i kursów zawodowych dla młodzieży 
(Nepal), a także na finansowym wsparciu 
rodzinnych domów dziecka i osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej (Kazachstan, 
Pakistan) . W ramach pomocy udzielanej przez 
Caritas w Kazachstanie wsparciem objęto 

osoby najuboższe i najbardziej potrzebujące, 
w tym pochodzenia polskiego, z okolic Aktau, 
Nur-Sułtan (Astany) i Ałmaty. Dzięki otrzyma-
nemu z Polski dofinansowaniu Caritas Astana 
i Caritas Aktau mogły zakupić i sukcesywnie 
przekazywać zgłaszającym się po pomoc bene-
ficjentom żywność, odzież, przybory szkolne 
oraz leki. Jednocześnie w ramach projektu 
realizowanego od kilku lat we współpracy 
z parafią rzymskokatolicką pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w miejscowości Kapszagaj, 
w obwodzie ałmackim, kolejny już rok kontynu-
owano program wsparcia rodzinnych domów 
dziecka poprzez kilkumiesięczne finansowanie 
wyżywienia dzieci.  

W roku 2021 pomoc Caritas Polska trafiła 
również do najuboższych mieszkańców 
Papui-Nowej Gwinei. W ramach współ-
pracy z Caritas diecezji Wewak kwotą 
45 tys. zł dofinansowany został projekt 
rewitalizacji budynków parafialnych 
w zaniedbanej i pozbawionej przez wiele 
lat proboszcza parafii w miejscowości 
But . W ramach projektu wybudowana 
zostanie sala parafialna służąca do 
spot kań i prowadzenia zajęć grupowych 

W 2021 r. Caritas Polska wsparła również 
10 mniejszych inicjatyw w krajach Europy 
Wschodniej. Wartość wsparcia udzielonego na 
Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Rosji wyniosła 
ponad 100 tys. zł. W ramach realizowanych pro-
jektów zapewniano przede wszystkim pomoc 
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb grup 
szczególnie wrażliwych – dzieci (Litwa, Rosja, 
Ukraina), osób chorych i niepełnosprawnych 
(Białoruś, Rosja, Ukraina), bezdomnych (Ukra-
ina) i seniorów (Białoruś, Ukraina). Działania 
były w większości odpowiedzią na trudną sy-
tuację materialną społeczności lokalnych. Po-
legały na wsparciu najuboższych rodzin w wy-
chowaniu i edukacji dzieci (Ukraina), poprawie 
warunków sanitarno-bytowych w placówkach 
edukacyjnych (Rosja), zapewnieniu wyżywienia 

w domach opieki (Białoruś), a także na udziela-
niu pomocy medycznej i dostarczaniu paczek 
żywnościowych osobom najbardziej potrzebu-
jącym (Ukraina). Dzięki pomocy Caritas Polska 
możliwe było sfinansowanie m.in. kolejnego 
roku działalności gabinetu socjalno-medycz-
nego Caritas-Spes w Berdiańsku, w południo-
wo-wschodniej Ukrainie. Zatrudniony tu dzięki 
wsparciu Caritas Polska personel medyczny 
oferuje mieszkańcom profesjonalną diagnozę 
dolegliwości, zabiegi medyczne, niezbędne 
lekarstwa i artykuły higieniczne. Profilaktyką 
zdrowotną objęto tam uchodźców wewnętrz-
nych z terenów pogrążonych w konflikcie 
zbrojnym, a także osoby samotne w podeszłym 
wieku, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne 
i samotne matki .
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(m.in. zajęcia muzyczne, szkółka niedzielna, 
nauka pisania i czytania dla dorosłych), 
a także kuchnia z małą jadalnią, która umożliwi 
przygotowywanie i wydawanie posiłków dla 
potrzebujących. Rewitalizacja infrastruktury 
parafialnej stworzy nowe możliwości rozwoju 
lokalnej społeczności, co wpłynie korzystnie 
na ograniczenie miejscowych problemów 
społecznych, zwłaszcza tych trawiących 
młodzież: alkoholizmu, narkomanii, wzrostu 
przestępczości i walk plemiennych. 

80 Caritas Polska

Mniejsze projekty zagraniczne  
realizowane przez Caritas Polska 



>>  >>

82

działania Caritas Polska za granicą   >>>>   działania Caritas Polska za granicą

Caritas Polska 83Raport 2021

Małe�projekty�realizowane�przez� 
Caritas�Polska�w�Afryce,�Azji,�Australii� 

i�Oceanii�oraz�Europie�w�2021�r.

Kontynent Kraj Opis projektu Budżet

Afryka

Etiopia Dofinansowanie codziennych posiłków dla 280 dzieci z ubogich rodzin w Dongorze. Wsparcie pozwoliło też 
na zatrudnienie najuboższych mieszkańców wioski, dzięki czemu zyskali oni regularny dochód. 48 720 zł

Kamerun
Wraz ze Zgromadzeniem Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Caritas Polska realizuje projekt 
budowy pierwszego katolickiego przedszkola w Yaounde. Opieką obejmie ono 180 dzieci. Będzie to jedyna 
placówka edukacyjna w promieniu 5 km. Projekt zapewnia też zatrudnienie miejscowej ludności.

455 341 zł

Kamerun
Dofinansowanie zakupu i montażu okien w zespole szkolno-przedszkolnym w Yaounde. Dzielnica 
jest bardzo biedna, ludzie żyją w slumsach, bez dostępu do wody, prądu i służby zdrowia. W zespole 
dzieci będą mogły zostać objęte profesjonalną opieką pedagogiczną i medyczną.

52 157 zł

Kenia Dofinansowanie dożywiania młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły prowadzonej 
przez misjonarki i korzystających z ośrodka zdrowia na terenie misji w Kithatu. 45 994 zł

Kenia Dofinansowanie budowy studni głębinowej na terenie misji w Nairobi. W czasie trwającej kilka miesięcy pory 
suchej kupno wody staje się bardzo kosztowne. Pozyskiwana woda jest poza tym często zanieczyszczona. 43 694 zł

Madagaskar
Wsparcie najuboższych w dystrykcie misyjnym Ankililoaka. Na Madagaskarze, z powodu przedłużającej się suszy, pracujący 
na roli mieszkańcy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. W ramach projektu cotygodniowe wsparcie żywnościowe otrzymuje 
60 rodzin. Pomoc trafia również do 40 dzieci z najuboższych rodzin. Najubożsi otrzymują też doraźne wsparcie medyczne.   

29 896 zł

Sudan  
Południowy

Pomoc żywnościowa dla osób w Yirol, które nie są w stanie się wyżywić podczas panującej w Sudanie Południowym 
klęski głodu. Pomoc żywnościowa trafiła do 100 rodzin z miasta Yirol żyjących w ekstremalnej biedzie. 30 450 zł

Sudan  
Południowy

Dofinansowanie wyżywienia uczennic mieszkających w internacie przy prowadzonym przez siostry 
misjonarki zespole szkół w Manguo. W internacie mieszka 60 dziewcząt z bardzo ubogich rodzin, dla których 
posłanie córek do szkoły to wyzwanie. Przez to dziewczynki są bardzo wcześnie wydawane za mąż.

101 500 zł

Sudan  
Południowy

Dofinansowanie budowy świetlicy w Centrum św. Augustyna w Yirol. W świetlicy będą 
prowadzone zajęcia edukacyjne, kursy, warsztaty dla młodzieży i spotkania integracyjne dla 
skonfliktowanej społeczności. Budowa da też zatrudnienie miejscowej ludności.

153 919 zł

Tanzania
Wyposażenie w meble gabinetu medycznego w Centrum Dobrego Samarytanina w Bukandze, roczny 
zapas leków i odczynników do badań medycznych. Planowane jest zatrudnienie laboranta-diagnosty, 
który będzie przeprowadzał badania podopiecznych ośrodka i najuboższych mieszkańców.

22 330 zł

Zambia
Wsparcie budowy przetwórni organicznej dla ubogich rolników z wiejskich terenów diecezji Kabwe. Do 
przetwórni zakupiony został również sprzęt. Wkrótce powstanie też przetwórnia oleju i masła orzechowego. 
Ponadto rolnicy zostali przeszkoleni i uzyskują wyższe plony. Beneficjenci to 1050 rodzin.

12 180 zł

Zambia
Wsparcie zakupu żywności dla osób starszych i samotnych przebywających w Domu Opatrzności 
Bożej w Lusace, prowadzonym przez siostry misjonarki. Środki zostaną przeznaczone też na 
czesne dla 25 dzieci, których rodzice utracili źródła utrzymania w wyniku pandemii.

47 374 zł

Zambia
Uporządkowanie i ogrodzenie działki w Mansie, na której powstanie przedszkole prowadzone 
przez siostry misjonarki. Na części działki będą uprawiane orzeszki ziemne, kukurydza, maniok 
i bataty. Przedsięwzięcie zapewni też zatrudnienie części miejscowej ludności.

32 005 zł

Australia 
i Oceania

Papua-Nowa 
Gwinea

W diecezji Wewak dofinansowano rewitalizację budynków parafialnych w zaniedbanej parafii w But. W budynkach 
będą prowadzone spotkania, zajęcia, próby muzyczne, szkółka niedzielna, nauka czytania i pisania dla dorosłych. 45 994 zł

Azja

Indie Sfinansowanie zajęć w Kandhamal dla uczniów dotkniętych pandemią COVID-19, pozbawionych 
możliwości uczestniczenia w zajęciach on-line w czasie lockdownu. 75 346 zł

Indie
Dofinansowanie budowy internatu dla dziewcząt wywodzących się ubogiej plemiennej ludności 
w diecezji Agartala w stanie Tripura. Rodziców nie stać na posłanie dzieci, szczególnie córek, do 
znajdujących się daleko szkół. Internat pozwoli dziewczynkom kontynuować naukę.

45 994 zł

Kazachstan Wsparcie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Aktau w niesieniu pomocy materialnej najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom, w tym ubogim rodzinom, samotnym matkom, bezdomnym, bezrobotnym i ubogim studentom. 18 270 zł

Kazachstan Dofinansowanie wyżywienia dzieci z Parafialnego Domu Dziecka w Kapszagaju. Parafia otacza opieką półsieroty i sieroty 
społeczne, których rodzice pozostają bez środków do życia i mieszkania z powodu choroby, braku pracy lub alkoholizmu. 22 997 zł

Kazachstan Dofinansowanie, przy współpracy z Caritas-Astana, zakupu produktów żywnościowych i opału dla osób samotnych 
i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, w tym osób polskiego pochodzenia w Astanie. 22 997 zł

Kirgistan Dofinansowanie trzydniowej międzywyznaniowej konferencji dotyczącącej 
planowania rodziny i ochrony życia odbywającej się w Biszkeku. 6 800 zł

Nepal Dofinansowanie 5 kursów zawodowych (krawiectwa, fryzjerstwa, elektryki, naprawy urządzeń elektronicznych 
i naprawy telefonów komórkowych) dla najuboższej młodzieży w Katmandu. Z kursów korzysta 250 osób. 61 034 zł

Pakistan
Wsparcie realizowanego przez Caritas Fajsalabad programu wsparcia dla potrzebujących w czasie 
pandemii. 55  ubogich rodzin w Fajsalabadzie otrzymało paczki żywnościowe i środki ochrony. 
Zorganizowano także spotkanie dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego.

9 512 zł

Europa

Białoruś Zakup żywności dla podopiecznych Łahiszyńskiego Domu Miłosierdzia – starszych 
i niepełnosprawnych osób – by mogły mieć zapewnione 3 posiłki dziennie. 15 000 zł

Litwa Dofinansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci z polskich żłobków, przedszkoli 
i szkół podstawowych z rejonu Solecznickiego. Paczki trafiły do 1400 dzieci. 12 234 zł

Rosja
Modernizacja kuchni w centrum rekolekcyjnym w Kulikowie (Kaliningrad). Dzieci i młodzież z niezamożnych 
rodzin oraz dorośli w kryzysie mogą tu zdobywać nowe umiejętności. Jest tu też współprowadzone 
przez dzieci i młodzież gospodarstwo agroturystyczne i ośrodek hipoterapii. Przyjeżdża tu coraz więcej 
rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi, a zmodernizowana kuchnia pozwoli na rozwój ośrodka.

13 798 zł

Ukraina Sfinansowanie kolejnego roku działalności gabinetu socjalno-medyczego w Berdiańsku, oferującego diagnozę, zabiegi 
medyczne, leki i artykuły higieniczne. Profilaktyką zdrowotną objęto osoby przesiedlone oraz najbardziej potrzebujące. 22 997 zł

Ukraina Dofinansowanie projektu Caritas-Spes polegającego na zapewnieniu ciepłych posiłków osobom 
bezdomnym w okresie zimy w Berdiańsku. Korzystało z nich codziennie przez 3 miesiące 50 osób. 114 985 zł

Ukraina Dofinansowanie 3 turnusów półkolonii dla dzieci z parafii Chrystusa Króla w Kijowie. W półkoloniach 
wzięło udział 53 dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin pochodzenia polskiego. 22 997 zł

Ukraina Dofinansowanie paczek żywnościowych dla osób ubogich, samotnych, niepełnosprawnych, 
podopiecznych Miejskiego Terytorialnego Centrum Pomocy w Żytomierzu. 13 798 zł

Ukraina Wsparcie półkolonii dla dzieci z parafii Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu. W półkoloniach 
uczestniczyło 40 dzieci, w większości z ubogich rodzin polskiego pochodzenia. 13 798 zł

Ukraina Wsparcie działalności przedszkola w Lubarze. Placówka nie otrzymuje pomocy od państwa, a opłaty rodziców 
wystarczają na pokrycie 40% kosztów. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci, w dużej mierze pochodzenia polskiego. 22 997 zł

Ukraina
Wsparcie działalności świetlicy środowiskowej w Żytomierzu. Placówka nie otrzymuje wsparcia od 
władz, a opłaty rodziców wystarczają na pokrycie 30% kosztów. Mają zapewnione zajęcia, możliwość 
odrobienia lekcji po szkole, organizowane są też wycieczki z rodzicami, scalające rodziny.

22 997 zł
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 1 660 105 zł   
Łączna wartość  

małych projektów 
realizowanych w Afryce, 

Australii i OceAnii,  
Azji oraz Europie 
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Kraj Wartość wsparcia

AFRYKA
Etiopia 48 719,96 zł
Kamerun 279 827,50 zł
Kenia 89 688,30 zł
Madagaskar 302 811,65 zł
Sudan Południowy 285 868,66 zł
Tanzania 22 330,00 zł
Zambia 86 002,98 zł
Mauretania 45 994,00 zł

Łączne wsparcie w Afryce 1 161 243,05 zł

AMERYKA�POŁUDNIOWA
Meksyk 843 774,96 zł
Kuba 1 000,00 zł
Boliwia 40 600,00 zł
Argentyna 3 759,56 zł
Wenezuela 144 797,00 zł
Kolumbia 461 554,80 zł

Łączne wsparcie  
w Ameryce Południowej 1 495 486,32 zł

AUSTRALIA�I�OCEANIA

AMERYKA 
POŁUDNIOWA
łączne wsparcie: 

1 495 486 zł

AFRYKA
łączne wsparcie: 

1 161 243 zł

europA
łączne wsparcie: 

1 468 411 zł
AZJA
łączne wsparcie: 

23 277 801 zł

Australia  
i Oceania
łączne wsparcie: 

45 994 zł

Kraj Wartość wsparcia

Papua-Nowa Gwinea 45 994,00 zł

Wsparcie w Australii 
i Oceanii 45 994,00 zł

AZJA
Jemen 5 331 844,27 zł
Indie 121 884,10 zł
Kazachstan 64 624,00 zł
Kirgistan 6 800,00 zł
Nepal 736 552,52 zł
Pakistan 308 472,56 zł
Gruzja 248 875,00 zł
Armenia 137 982,00 zł
Iran 275 964,00 zł
Izrael 81 200,00 zł
Palestyna – Strefa Gazy 1 747 274,00 zł
Palestyna – Zachodni 
Brzeg 1 040 600,00 zł

Filipiny 82 789,20 zł
Liban 3 538 229,10 zł
Jordania 1 474 800,00 zł
Syria 7 583 174,62 zł
Irak/iracki Kurdystan 496 735,20 zł

Łączne wsparcie w Azji 23 277 800,56 zł

Kraj Wartość wsparcia

EUROPA
Białoruś 15 000,00 zł
Litwa 12 234,40 zł
Rosja 13 798,20 zł
Ukraina 68 977,00 zł
Grecja 1 001 220,39 zł
Czechy 210 000,00 zł
Chorwacja 110 385,60 zł
Bośnia i Hercegowina 36 795,20 zł

Łączne wsparcie  
w Europie 1 468 410,79 zł

Łączne wsparcie projektów  
zagranicznych  

w 40 krajach
27 448 934,72 zł

ponad  27 mln zł   
to wysokość wsparcia udzielonego  
za granicą w 2021 r.  
przez Caritas Polska

na  5  kontynentach
w  40  krajach

Pomoc zagraniczna  
Podsumowanie
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Wartość wsparcia finansowego i rzeczowego największych partnerów biznesowych i instytucjonalnych

Fundacja Biedronki
Wsparcie finansowo-rzeczowe 
(doładowanie kart „Na codzienne zakupy”) 
13 950 000 zł

Fundacja Biedronki
Wsparcie finansowe kart
„Na codzienne zakupy” 550 000 zł

Gaz-System S.A.
Wsparcie finansowe akcji 
„Pomoc dla seniora” 505 000 zł

Jeronimo Martins Polska S.A.
Wsparcie finansowe akcji 
„Pudełko szczęścia” 227 500 zł

Lidl Polska
Wsparcie finansowe jadłodajni Caritas 
w Polsce 220 000 zł

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Wsparcie żywnościowe, środki ochrony 
i środki higieniczne 16 598 745 zł

Mead Johnson Nutrition (Poland) Sp. z o.o.
Wsparcie żywnościowe 3 118 867 zł

Nestle Polska S.A.
Wsparcie żywnościowe 110 845 zł

Selgros Cash&Carry
Wsparcie żywnościowe akcji 
Wigilia Caritas 500 000 zł

Łączna wartość pomocy: 

35 780 956 zł

Ogólnopolskie zbiórki celowe i alertowe ogłoszone w 2021 r.

24.01.2021
Dzień solidarności z Chorwacją 
– zbiórki w kościołach 
Hasło: Chorwacja 
4 510 763 zł 

25.07.2021
Dzień solidarności z poszkodo-
wanymi w powodziach 
i nawałnicach w Europie 
Hasło: Ulewy 
4 781 128 zł 

05.09.2021
Dzień Solidarności 
z Afgańczykami 
Hasło: Afganistan 
4 783 867 zł  
21.11.2021
Nadzieja dla migrantów 
Hasło: Migranci 
2 143 147 zł

Łączna wartość: 

16 218 905 zł 
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Caritas Polska
Caritas Diecezji Tarnowskiej
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
CARITAS Archidiecezji Poznańskiej
Caritas Diecezji Radomskiej
Caritas Diecezji Kieleckiej
Caritas Diecezji Siedleckiej
Caritas „Bliźni w potrzebie”
Kartuskie Centrum Caritas
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Caritas Diecezji Sandomierskiej
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
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