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W służbie miłości bliźniego

R

aport Caritas Polska „W służbie miłości bliźniego” podsumowuje posługę miłosierdzia spełnianą
w 2013 roku. Działalność na rzecz ubogich i potrzebujących była motywowana wezwaniem Papieża
Franciszka, aby miłość Chrystusa nieść nawet na peryferie współczesnego społeczeństwa. Caritas starała się służyć bliźnim w kraju i zagranicą, zwłaszcza doświadczanym przez ubóstwo duchowe i materialne,
cierpienie, samotność, bezdomność, rozpacz, bezradność, obojętność. Caritas Polska, kierowana przez dyrektora ks. dr. Mariana Subocza, wypełniała określone statutem zadania jako organizacja pożytku publicznego,
współpracując z diecezjalnymi Caritas, innymi instytucjami charytatywnymi w Polsce i za granicą oraz organami
administracji publicznej. Skalę tych działań oraz sprawozdania finansowe przedstawiają poszczególne rozdziały Raportu.
Realizacja większości programów pomocy dzieciom, osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym,
uchodźcom, imigrantom oraz poszkodowanym podczas wojen i kataklizmów była możliwa dzięki ofiarności
i hojności wielu ludzi. Wyrażamy szczerą wdzięczność wszystkim Ofiarodawcom i Darczyńcom, Przyjaciołom
i Sympatykom Caritas, których wsparcie i życzliwość pozwoliły zaspokoić liczne potrzeby duchowe i materialne.
Na wydatną poprawę poziomu opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi pozwoliły odpisy 1% od podatku, przekazane na rzecz Caritas Polska.
Szczególnie serdeczne podziękowania składamy wspomagającym Caritas od wielu lat, z którymi
mogliśmy wspólnie świętować XX-lecie Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2013. Wszystkich obejmujemy
wdzięczną pamięcią i naszą modlitwą.

Ks. dr Marian Subocz,
Dyrektor Caritas Polska

O. dr Hubert Matusiewicz OH,
zastępca Dyrektora

Ks. Marek Dec,
zastępca Dyrektora
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AKCJE I KAMPANIE OGÓLNOPOLSKIE
Światowy Dzień Chorego. Caritas Polska
zaangażowała się w obchody XXI Światowego Dnia Chorego w Polsce, obchodzonego
pod hasłem „Idź, i ty czyń podobnie”. Przygotowano obrazki z modlitwą za chorych
oraz fragmentem orędzia papieża Benedykta
XVI. Dotarły one do chorych w szpitalach,
hospicjach i domach w całej Polsce. Członkowie Zarządu uczestniczyli w obchodach
Światowego Dnia Chorego promując ideę
miłosierdzia wobec chorych i cierpiących,
realizowaną w tysiącach placówek Caritas
w całej Polsce.
Podaruj Kroplę Miłości. Kampania, której
celem jest promowanie i zachęcanie społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa
w Polsce, zrodziła się z okazji XX Światowego Dnia Chorego w 2012 r. z potrzeby
serca pracowników i wolontariuszy Caritas
dla pomocy drugiemu człowiekowi w wielorakich formach, nie tylko materialnych.
W ramach kampanii Caritas Polska wraz
z Caritas diecezjalnymi organizują zbiórkę
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krwi. Są to akcje mobilne przy użyciu specjalnych ambulansów oraz organizowane
stacjonarnie, w siedzibach Regionalnych
Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
lub w przystosowanych pomieszczeniach
parafialnych i innych. Równolegle prowadzona jest akcja informacyjna w mediach
ogólnopolskich i lokalnych. W 2013 roku
zostało zebranych 1256,48 litrów krwi od
2825 dawców, podczas 89 akcji.
Kampania „Ile kosztuje życie?” 1%
podatku dochodowego dla Caritas Polska. W 2013 r. Caritas Polska otrzymała od
podatników rekordową kwotę 2 614 624 zł.
Od początku kampanii pozyskane środki
przeznaczane są dla chorych przewlekle
i terminalnie oraz osób niepełnosprawnych
i seniorów. Celem jest podniesienie standardów opieki i polepszenie jakości ich życia. Łącznie w latach 2011-2013 z 1% od
podatników (z lat 2010-2012) zakupiliśmy:
2297 łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych,
430 koncentratorów tlenu oraz 251 ssaków
medycznych na kwotę 6 745 021 zł. Sprzęt
ten jest dostępny w ok. 114 wypożyczalniach
prowadzonych przez Caritas diecezjalne

w Polsce, które dysponują także podnośnikami, rowerami rehabilitacyjnymi, wózkami,
balkonikami i chodzikami.
Jałmużna Wielkopostna to akcja ekumeniczna przeprowadzona pod hasłem:
„Wiara działająca w miłości”. Uczestniczyły

w niej Caritas Polska, Diakonia i ELEOS.
Caritas Polska przygotowała blisko 800
tysięcy skarbonek wielkopostnych, które
rozprowadziły Parafialne Zespoły Caritas
oraz Szkolne Koła Caritas. Okres Wielkiego
Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Corocznie
5
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Caritas w Polsce rozprowadza skarbonki,
zachęcając do rezygnacji z wybranych rozrywek i zbędnych wydatków. Proponujemy,
by równowartość np. biletu na mecz czy
innej przyjemności umieścić w wielkopostnej
skarbonce.
Wielkanocne Dzieło Caritas. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Caritas w Polsce rozpoczęła Wielkanocne Dzieło Caritas. Polega
ono na rozprowadzaniu przez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas paschalików, baranków wielkanocnych, „Chlebków
miłości”, palemek, pocztówek świątecznych.
W ten sposób pozyskiwane są fundusze na
pomoc potrzebującym w parafiach i szkołach. Caritas Polska w 2013 r. przygotowała
dla diecezji 188 tys. małych i 8 tys. dużych
paschalików, które zostały wykorzystane
podczas Wielkosobotniej Liturgii Światła.
Tak, pomagam – IV i V Ogólnopolska
Zbiórka Żywności. W dniach 8-9 marca oraz 6-7 grudnia przeprowadzono dwie
zbiórki żywności, która w postaci świątecznych paczek trafiła na stoły 77 tys. osób
samotnych i z rodzin wielodzietnych, a także
6

bezdomnych i chorych oraz do placówek
prowadzonych przez 34 diecezjalne Caritas.
W IV wielkanocnej zbiórce zebrano 197 ton,

a w bożonarodzeniowej – ponad 293 tony.
W akcję zaangażowanych było ponad 17 tysięcy wolontariuszy z Parafialnych Zespołów
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ron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy
mięsne i warzywne, dżemy, majonez, sosy
i zupy w proszku, herbata, płatki śniadaniowe, napoje i słodycze dla najmłodszych:
batony, czekolady, herbatniki, gotowe ciasta, bakalie, masy makowe, napoje, a także
środki czystości.
PEAD – Europejski Program Pomocy
Żywnościowej. W 2013 roku Caritas Polska
otrzymała ponad 34 tys. ton artykułów spożywczych o wartości netto 102 132 148,80
zł, które przekazaliśmy 1 406 000 potrzebujących, a z otrzymanej żywności przygotowano
i wydano ok. 25 mln posiłków. W 2013 roku
posiadaliśmy 45 magazynów spożywczych
o łącznej powierzchni 15 246 m2 i 25 chłodni
o powierzchni 2 960 m2.

Caritas i Szkolnych Kół Caritas z całej Polski,
którzy zbierali żywność w 1615 sklepach
sieci ABC, Auchan, Biedronka, Carrefour,
Intermarche, Jedynka, Lewiatan, Netto,
POLOmarket, Piotr i Paweł, Real, Społem,
Stokrotka, Tesco i innych. W koszach Caritas
znalazły się: mleko, mąka, cukier, maka-

Realizacja PEAD-u w Polsce dobiegła
końca. Był to największy program Caritas
co do ilości przekazywanej żywności. Za
naszym pośrednictwem dystrybuowanych
było ok. 33% żywności z puli dostarczanej
do Polski z UE od 2004 r. W okresie od 2005
do 2013 roku Caritas Polska otrzymała i rozdzieliła 292 387 ton artykułów spożywczych

o wartości netto 734 904 625,33 zł, które zostały przekazane 14 460 000 potrzebującym
pomocy, a z otrzymanej żywności przygotowała i wydała 164 208 000 posiłków. Przy
realizacji programu z Caritas współpracowało
4,2 tys. placówek i organizacji. Dużą rolę
w dystrybucji żywności w Caritas odgrywały
Parafialne Zespoły Caritas, które – najlepiej
zorientowane w sytuacji materialnej mieszkańców parafii – skutecznie i odpowiedzialnie
przekazywały pomoc najuboższym i były
gwarantem sprawnej i właściwej dystrybucji
artykułów spożywczych.
Przez siedem lat realizacji programu
zbudowano sieć współpracy zarówno z administracją samorządową, jak i lokalnymi
organizacjami pozarządowymi, ośrodkami
pomocy, parafiami i placówkami kościelnymi.
Realizacja PEAD-u przebiegała przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego, producentami żywności oraz z wieloma lokalnymi
organizacjami społecznymi.
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Wakacyjna Akcja Caritas. Jedną z najstarszych, największych i najważniejszych
akcji prowadzonych przez Caritas w Polsce
jest Wakacyjna Akcja Caritas. Wypoczynek
wakacyjny dzieci jest bardzo ważny w ich
rozwoju i poszerzaniu perspektyw. Niestety
z powodu ubóstwa wiele dzieci nie może sobie na niego pozwolić. W ramach Wakacyjnej
Akcji Caritas w 2013 roku na letnie turnusy
wyjechało ponad 25 tys. dzieci. Podopieczni
Caritas wypoczywali w blisko 50 ośrodkach
Caritas i 100 wynajętych specjalnie do tego
celu. Kadrę kolonijną stanowili w dużej mierze
wykwalifikowani wolontariusze.
Tornister pełen Uśmiechów. Koszt
wyprawki szkolnej wzrasta z roku na rok.
Przekracza on często możliwości finansowe
rodziców, szczególnie rodzin wielodzietnych.
W sierpniu i wrześniu Caritas w Polsce rozdały ponad 30 tys. tornistrów z wyprawkami
szkolnymi. Wyprawki były zbierane zarówno w parafiach poprzez Parafialne Zespoły
Caritas, jak i finansowane przez sponsorów
i darczyńców. Wielki finał akcji miał miejsce
w Przemyślu, gdzie na rynku tornistry „pełne
uśmiechów” otrzymało 5 tys. dzieci.
8

Skrzydła. Program, realizowany pod kierunkiem Caritas Polska, obejmuje blisko 3,5 tys.
uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych, którzy z powodu
złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają
pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania
dojazdów do szkoły, wycieczek szkolnych.
W roku 2013 w ramach umów z 29 Caritas diecezjalnymi, Caritas Polska zapewniła
opiekę 428 dzieciom. Ponadto BNP-Paribas
do 30 czerwca 2013 r. finansował stypendia
dla 68 dzieci z siedmiu diecezji: białostockiej,
bydgoskiej, ełckiej, legnickiej, siedleckiej,
szczecińsko-kamieńskiej oraz zielonogórsko-gorzowskiej. Firma Oldar ufundowała
10 stypendiów, a inna firma – dwa. Każde

dziecko w ramach Skrzydeł otrzymało pomoc
w wysokości 1470 zł w skali roku.
XX Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
W roku 2013 odbyła się XX edycja akcji pod
hasłem „Rozjaśnij dzieciom przyszłość!”
Caritas Polska wraz z „Diakonią” Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła Ewan-
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gelicko-Reformowanego oraz „Eleosem”
Kościoła Prawosławnego, zwróciły uwagę na
znaczenie kształtowania postawy otwartości
serc na potrzeby dzieci z rodzin ubogich,
dla których pomoc materialna, zwłaszcza
w wymiarze edukacyjnym, może stać się
narzędziem osiągnięcia lepszej przyszłości.
List gratulacyjny dla Caritas z okazji jubileuszu XX-lecia napisał Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Piosenkę promującą Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom nagrał zespół Arka
Noego. Kampania informacyjna dotycząca
akcji prowadzona była w Telewizji Polskiej,

Polskim Radiu i tygodniku Gość Niedzielny.
Na zlecenie Caritas Polska przygotowano
i rozprowadzono w parafiach 163 252 dużych i 819 675 małych świec. W wielu wystąpieniach medialnych przypomniano ideę
i początki WDPD.
Dożywianie z Carrefour. W 2013 r. Carrefour Polska i Caritas Polska kontynuowały
projekt rozpoczęty w 2011 r. W 42 świetlicach
Caritas w całej Polsce dzieci uczestniczące
w programie dostawały ciepły posiłek 5 razy
w tygodniu. Grant przyznany w 2013 roku

przez Międzynarodową Fundację Carrefour
wyniósł ponad 1,2 mln zł i zapewnił regularny posiłek 1260 dzieciom uczestniczącym
w programie. Dodatkowo, edycja programu
„Dożywianie z Carrefour” została wzbogacona o edukacyjne warsztaty plastyczne dla
podopiecznych świetlic (docelowo warsztaty
odbyły się w 10 miastach). Warsztaty poświęcone były tematyce zdrowego żywienia
i odbywały się pod hasłem „Jem owoce
i warzywa, wtedy zdrowia mi przybywa”.
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Wsparcie osób niepełnosprawnych
ruchowo na rynku pracy III – pomoc
osobom z niepełnosprawnością. Caritas
Polska we współpracy z liderem PFRON,
realizowała trzecią edycję projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na
Rynku Pracy III”. Celem projektu była pomoc 670 osobom z niepełnosprawnością
ruchową w stopniu znacznym i umiarkowanym w wejściu lub powrocie na rynek

pracy oraz podjęcie lub kontynuowanie nauki
przez te osoby. Wsparciem zostali objęci
również opiekunowie osób niepełnosprawnych, których aktywnie włączano w proces
motywowania osób z niepełnosprawnością
ruchową do wejścia na rynek pracy. Projekt
był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, Fundacją
Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA oraz Fundacją

Aktywnej Rehabilitacji „FAR” w Warszawie.
Caritas Polska wspierała osoby z niepełnosprawnością ruchową w biurach projektu
Caritas w diecezjach: łódzkiej, szczecińsko
-kamieńskiej, ełckiej, lubelskiej, rzeszowskiej,
opolskiej i bydgoskiej. W czasie realizacji projektu beneficjenci uczestniczyli w warsztatach
aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach
zawodowych, odbywali indywidualne zajęcia
praktyczne oraz staże w różnych zawodach
(np. pracownika administracyjno-biurowego,
administratora strony internetowej, recepcjonistki lub księgowej). Projekt trwał od 1 marca
2012 roku do 28 lutego 2014 roku. Koszt
realizacji, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyniósł 3 288 498,21 zł.
Damy Radę! Pilotażowy program wychodzenia z bezdomności i zawiązanych z nią
uzależnień dla mężczyzn do 40. roku życia,
a także osób zagrożonych bezdomnością
(np. skazanych wychodzących na wolność).
W połowie roku czternastu bezdomnych
mężczyzn rozpoczęło cotygodniowe spotkania pod kierunkiem terapeutów uzależnień.
Przez następne miesiące trwał proces inte-
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wyjeżdżają do Niemiec, aby opiekować się
osobami starszymi. Projekt prowadzony jest
wspólnie z niemiecką Caritas. Od początku
programu, czyli od roku 2010 wyjechały do
Niemiec 262 osoby. W roku 2013 uczestniczyło w programie pięć Caritas diecezjalnych
z Polski. We wrześniu odbyła się polskoniemiecka konferencja, na którą przyjechali
przedstawiciele 15 niemieckich diecezji. Na
zlecenie Caritas Niemcy ewaluację projektu
przeprowadził instytut naukowy.
gracji grupy. W grudniu 2013 r. zostały podjęte starania u władz dzielnicowych w Warszawie o przydział na potrzeby programu
odpowiedniego mieszkania komunalnego,
w którym pod nadzorem terapeutycznym
mogłoby zamieszkać czasowo trzech pierwszych, zakwalifikowanych uczestników programu. Nawiązana też została ścisła współpraca z Caritas Archidiecezji Warszawskiej,

szczególnie z kierownictwem schronisk „Tylko
z Darów Miłosierdzia” i „Przystań”. Powstała spółdzielnia socjalna „Kto rano wstaje”,
w której mają znaleźć zatrudnienie osoby
wychodzące z bezdomności, m.in. w ramach
programu „Damy Radę!”.
Wyjść z szarej strefy. W ramach projektu
Polacy (zarówno kobiety, jak i mężczyźni)

50 + doświadczenie. Projekt jest realizowany w województwie lubelskim w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Lublinie oraz
firmą Agrotec Polska Sp. z o.o. Skierowany
jest do pracowników po 50. roku życia ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet. Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie
11
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badań, których celem była ocena sytuacji
w regionie. Publikacją finalną projektu będzie model wsparcia motywacji do pracy,
rozwoju zawodowego i pracowników po 50.
roku życia w miejscu pracy i w środowisku
lokalnym. Będzie zawierał m.in. wskazówki
i narzędzia do samodzielnej budowy systemu
motywacyjnego i stymulowania potencjału
rozwojowego pracowników różnorodnych
wiekowo. Odbiorcami projektu jest 50 pracowników 50+ z województwa lubelskiego
(35 kobiet i 15 mężczyzn), użytkownikami –
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50 pracodawców z województwa lubelskiego
zatrudniających osoby 50+. Koszt realizacji
projektu to 1 054 014,03 zł. Projekt jest realizowany do kwietnia 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet
VIII – Regionalne Kadry Gospodarki, działanie
8.3 – Projekty innowacyjne. Jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Radio IN. Internetowe, ogólnopolskie
radio Caritas Polska. Caritas Polska od
8 kwietnia 2010 roku realizuje projekt pod
nazwą RADIO IN, które jest rozgłośnią internetową, a dziennikarzami są osoby niepełnosprawne z całej Polski. Celem projektu
jest przede wszystkim aktywizacja osób
z niepełnosprawnością, ale też weryfikacja stereotypowego myślenia o osobach
niepełnosprawnych. Radio In nie posiada
centralnej redakcji. Wszyscy dziennikarze
pracują u siebie w domach, a gotowe audycje przesyłają za pośrednictwem internetu.
Tworzenie audycji w radiowych to dodatkowa
pasja wolontariuszy Radia IN – wielu ma
swoją pracę lub jeszcze się uczy. Czasem
dziennikarze pracują w kilkuosobowych ze-
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społach. Dziennikarze radia mają na swoim
koncie sukcesy – I miejsce w konkursie PANASONIC YOUNG INVENTIONS oraz II miejsce w konkursie „Ludzka Twarz EFS”. Radio
In zajęło także III miejsce w konkursie Odkryj
e-wolontaritat. Radio In jest finansowane ze
środków Caritas Polska. Zapraszamy na
stronę www.radioin.pl .
Caritas dla Migrantów i Uchodźców. Pomoc dla uchodźców koncentruje się w pięciu
Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom
(Białymstoku, Lublinie, Białej Podlaskiej, Zielonej Górze oraz Zgorzelcu) i jest świadczona
w ramach projektu „Indywidualny Plan Działania – integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą
poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc
prawną”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa. W 2013 roku Centra
udzieliły wsparcia ponad trzech tysiącom
osób, z których ponad połowę stanowiły
dzieci. Uzupełnieniem działań społecznych

jest współpraca Caritas Polska z MOPR w Lublinie, w ramach której funkcjonuje Zespół
Interdyscyplinarny ds. Integracji Cudzoziemców. Celem strategicznym Zespołu jest zbu-

dowanie zintegrowanego systemu wsparcia
dla cudzoziemców w środowisku lokalnym
poprzez objęcie rodzin cudzoziemskich profesjonalną pomocą.
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POMOC HUMANITARNA I ROZWOJOWA
UDZIELONA ZAGRANICY
Afryka. Caritas Polska wsparła budowę
szkoły Sacre Coeur i szpitala w Kamerunie oraz szkoły podstawowej i przedszkola w Zambii. W Kamerunie zostały również
zakupione pompy zapewniające mieszkańcom dostęp do wody pitnej. W Nairobi
dofinansowano prace związane z budową
budynku gospodarczego w misji. W Burundi
Caritas Polska pomogła w zakupie łóżek
medycznych. W Republice Środkowej Afryki
została udzielona pomoc przeznaczona na
dożywianie i wsparcie osób ubogich. Caritas
Polska pomogła również w zakupie leków,
budowie sanitariatów w szpitalu w Tanzanii
oraz w zakupie maszyny do wycinania hostii
dla Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny.
Filipiny. Caritas Polska udzieliła pomocy mieszkańcom po tajfunie Haiyan oraz
wsparła budowę osiedla domów na wyspie
Mindanao.
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Haiti. Caritas Polska wsparła budowę domów w Leogane na Haiti.
Syria. Caritas Polska dofinansowała zakup
paczek świątecznych na Boże Narodzenie
dla pięciu tysięcy dzieci i 320 rodzin z Syrii
z regionów ogarniętych wojną, tzn. z Damaszku, Hawran, Dara i Homs. Paczki zawierały żywność, artykuły higieniczne oraz
ubrania. Projekt zrealizowany w partnerstwie
z Grzegorzem III Lahamem – Patriarchą Melchickim.

Indie. Caritas Polska wsparła w ramach
programu „Azja – adopcja na odległość”
sieroty w Indiach oraz pomogła w dożywianiu
dzieci. W ramach pomocy dla poszkodowanych przez tsunami dofinansowano budowę
domu dla dzieci oraz zapewniono im posiłki,
ubrania, itp.
Białoruś. Caritas Polska pomogła w zakupie
żywności dla Łahiszyńskiego Domu Miłosierdzia oraz udzieliła wsparcia w ramach
funduszu solidarnościowego.
Ukraina. Udzielono pomocy na dożywianie
dzieci w Dziecięcym Centrum Quo vadis.
Zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci.
Caritas Polska pomogła również w wyposażeniu domu parafialnego oraz sfinansowała
zakup traktora dla ośrodka pomagającego
chorym na alkoholizm i narkomanię. Została
również udzielona pomoc na leczenie osoby dorosłej. Dzięki wsparciu materialnemu
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Pomoc rozwojowa przy wsparciu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
zakupiono artykuły spożywcze i chemiczne
dla potrzebujących w związku z tragicznymi
wydarzeniami i walkami na Ukrainie.

Współpraca z Polonią i Polakami.
Caritas Polska koordynowała wypoczynek
letni dla dzieci polonijnych organizowany

przez 17 Caritas diecezjalnych. Projekt pn.
„Nie ma dzieci, są ludzie. Janusz Korczak
– wpływ kultury polskiej i języka polskiego
15
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na kształtowanie postaw u dzieci polonijnych”, był współfinansowany ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W jego
ramach z turnusów skorzystało 1867 dzieci
polonijnych z Białorusi i Ukrainy (1059 z Białorusi, 808 z Ukrainy). Liczba dzieci polskich,
które uczestniczyły w koloniach z dziećmi
polonijnymi w ramach projektu to ok. 1500.
Turnusy edukacyjno-wypoczynkowe zostały
objęte patronatem Rzecznika Praw Dziecka.
Celem organizacji pobytów edukacyjno-wypoczynkowych w Polsce dla dzieci z rodzin
polskich oraz polonijnych z Białorusi i Ukrainy
było przede wszystkim umożliwienie obcowania z językiem polskim poprzez nieformalną
edukację oraz integrację z grupami polskimi.
Drugim celem był aktywny wypoczynek połączony z odwiedzeniem ciekawych miejsc
związanych z kulturą polską.
Gruzja. Projekt pn. „Rehabilitacja i reintegracja grup defaworyzowanych społecznie” realizowany był w partnerstwie z Caritas Gruzja
w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2013 r.
Współfinansowało go Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach pomocy rozwojowej 2013. Jego celem było wzmocnienie
16

dziewięciu placówek Caritas dla dzieci (w tym
grup mobilnych, domów dziennego pobytu,
centrów dziennych dla dzieci, tranzytowych
domów dziecka, rodzinnych domów dziecka,
integracyjnych domów dziecka dla niepełnosprawnych oraz tranzytowych mieszkań
dla wychowanków domów dziecka), które

powstały w ramach deinstytucjonalizacji systemu polegającego na przenoszeniu dzieci
z wieloosobowych domów dziecka i oferowanie im alternatywnych rozwiązań instytucjonalnych oraz podjęcie działań prewencyjnych
wobec dzieci biednych. W ramach projektu
wsparcie otrzymało ponad pół tysiąca dzieci
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ulicy bądź z rodzin żyjących poniżej granicy
ubóstwa w Tbilisi, Kutaisi oraz Arali.
W projekcie stworzony został zamknięty
system pomocy, by dzieci po osiągnięciu pełnoletniości nie wróciły na ulicę, ale rozpoczęły
nowe życie. Terapeutyczna praca w utworzonych ośrodkach miała przygotować dzieci
do powrotu do biologicznej rodziny albo do
zamieszkania w Rodzinnym Domu Dziecka.
Caritas Gruzja prowadzi sześć takich domów,
w tym jeden dla dzieci niepełnosprawnych.
Procesowi reintegracji służą też tranzytowe
mieszkania, które mają pomóc dzieciom
opuszczającym Rodzinne Domy Dziecka po
osiągnięciu pełnoletniości.
Wymiana młodzieżowa na Białorusi.
Projekt „Śladami zapomnianych dobroczyńców: charytatywna działalność rodzin
kresowych polskiego pochodzenia na Białorusi przed II wojną światową” zakładał
zbliżenie polskiej i białoruskiej młodzieży
oraz dokumentowanie działalności dobroczynnej najsłynniejszych polskich rodów
szlacheckich zamieszkujących tereny dzisiejszej zachodniej Białorusi. W wymianie
wzięło udział 29 uczestników, w tym 17 osób

z Polski i 12 z Białorusi. Młodzież uczestniczyła w wykładach poświęconych historii
działalności charytatywnej,
spotkaniach z potomkami
rodzin ziemiańskich i arystokratycznych, a także
w warsztatach filmowych,
podczas których w grupach i pod okiem trenera
przygotowała trzy etiudy
dokumentalne. W ramach
projektu powstała również monografia
opisująca wpływ działalności Polaków na
rozwój ziem białoruskich. Projekt realizowany
był w okresie 1 maja - 30 listopada 2013 r.
Jego wartość to 105 930 zł.
Pomoc uchodźcom z Syrii. Caritas Polska w okresie 1 czerwca - 31 grudnia 2013 r.
zrealizowała projekt pomocy uchodźcom syryjskim w Jordanii „Oferta edukacyjna Caritas
dla dzieci uchodźców syryjskich w Jordanii”.
Całkowita wartość projektu wyniosła 780
105 zł. Działania objęły wsparciem dzieci
uchodźców syryjskich w Jordanii. Dzieci
skorzystały z zajęć edukacyjnych z mate-

matyki, języka arabskiego, języka
angielskiego oraz artystycznych i teatralnych. Dzieci niepełnosprawne zostały objęte
rehabilitacją w ramach: elektroterapii, hydroterapii, ćwiczeń rehabilitacyjnych, terapii
edukacyjnej oraz zajęciowej, a ich rodzice
wzięli udział w warsztatach edukacyjnych.
W zajęciach w sześciu miejscowościach
na terenie Jordanii (Mafraq, Zarqa, Irbid,
Madaba, Amman, Karak) uczestniczyło 754
beneficjentów, w tym 32 niepełnosprawnych
dzieci oraz 56 rodziców.
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DZIAŁANOŚĆ FORMACYJNO-EDUKACYJNA.
WSPIERANIE ROZWOJU WOLONTARIATU
Święto patronalne Caritas – X Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników i Wolontariuszy Caritas do Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
(13 kwietnia 2013 r.). Wydarzenie to zakończyło również obchodzony przez Kościół
w Polsce 69. Tydzień Miłosierdzia. W pielgrzymce uczestniczyło blisko dwa tysiące
osób, w tym pracownicy z diecezjalnych
Caritas oraz Caritas Polska, a także bardzo
wielu wolontariuszy Szkolnych i Parafialnych
Zespołów Caritas, na co dzień niosących
nieodpłatnie posługę miłosierdzia podopiecznym Caritas. Coroczna pielgrzymka była
również okazją do wymiany doświadczeń na
polu pracy Caritas poszczególnych diecezji.
Centralnym punktem spotkania była Msza
św. koncelebrowana pod przewodnictwem
biskupa Jana Zająca, przewodniczącego
Komisji Charytatywnej KEP. Caritas Polska
przygotowała pamiątkowe obrazki oraz zapewniła gorący posiłek.
18
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69. Tydzień Miłosierdzia
Po raz pierwszy Tydzień Miłosierdzia rozpoczął się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jego obchodom towarzyszyło hasło:
„Wiara żywa uczynkami”, nawiązujące do
„Roku Wiary” w Kościele powszechnym
oraz programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego głównym celem było
wzmocnienie świadectwa polskich katolików.
Teksty formacyjne dla pracowników instytucji
charytatywnych i wolontariuszy przygotował
ks. prof. Wiesław Przygoda z KUL, który
przypomniał teologiczny sens uczynków
miłości co do duszy. Caritas Polska wydała również okolicznościowe katechezy dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, przygotowane przez
Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Nagroda Ubi Caritas. 5 października
w warszawskim Teatrze Kamienica odbyła
się Gala UBI CARITAS, przyznawanej przez
Dyrektora Caritas Polska za wrażliwość na
potrzeby ubogich w Polsce i czynny udział
w dziełach charytatywnych. Laureatami nagród głównych zostali: s. Serafina Paluszek
(Caritas Arch. Krakowskiej), Krystyna Stop-

czyk (Caritas Arch. Warszawskiej) – kategoria
Świadectwo; Przychodnia Stowarzyszenia
Lekarze Nadziei (Caritas Arch. Warszawskiej)
– kategoria Współpraca z Caritas; Fundacja
Polska Miedź (Caritas Diecezji Legnickiej) –
kategoria Darczyńca. Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Flaga (Caritas Diec. Warszaw-

sko-Praskiej), Bielmlek Spółdzielnia Mleczarska (Caritas Diec. Drohiczyńskiej), Fundacja
Banku BNP Paribas (Caritas Polska), Polskie
Radio 24 (Caritas Polska), KARMAR SA (Caritas Arch. Warszawskiej). Gala Nagrody ma
charakter ekumeniczny. Diakonia Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w RP przyzna19
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ła nagrodę „Miłosiernego Samarytanina”,
a Eleos Kościoła Prawosławnego nagrodę
„Dłonie Miłosierdzia”.
VIII Ogólnopolska Pielgrzymka Osób
Bezdomnych na Jasną Górę. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Bezdomnych
na Jasną Górę, współorganizowana przez
Caritas Polska i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, odbyła się 9 listopada 2013 r.
pod hasłem: „Żeby Chrystus przez wiarę
zamieszkał w sercach naszych”. Na spotkanie przybyło blisko tysiąc osób z 21 diecezji.
Pielgrzymi sami przygotowali i poprowadzili
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podzielili się
świadectwami życia, w tym wyjścia z bezdomności oraz uczestniczyli we Mszy św.,
sprawowanej w kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej pod przewodnictwem bp. Antoniego
Długosza. Po Eucharystii pielgrzymi otrzymali
gorący posiłek oraz prowiant na drogę powrotną. Pielgrzymka była okazją do modlitwy
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i doświadczenia wspólnoty potrzebujących
pomocy i wsparcia z tymi, którzy im taką
pomoc niosą. Spotkanie pogłębia sens pracy

dla osób bezdomnych oraz wzbudza nadzieję na odmianę ich życia. Caritas Polska
dofinansowała pielgrzymkę kwotą 5 tys. zł.
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KOSZTY DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH
PRZEZ CARITAS POLSKA W 2013 r.
1. Koszty realizacji zadań statutowych
a. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
b. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego

125 120 330,44 zł
561 850,12 zł
0,00 zł

c. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych

124 558 480,32 zł

2. Wynik finansowy działalności statutowej 

2 305 035,69 zł

3. Koszty administracyjne

2 975 971,38 zł

a. Zużycie materiałów i energii

431 075,18 zł

b. Usługi obce

467 359,43 zł

c. Podatki i opłaty
d. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

6 172,49 zł
1 009 373,53 zł

e. Amortyzacja

684 065,24 zł

f. Pozostałe, w tym reklama

377 925,51 zł

4. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. 1, 2 i 3)

510 489,73 zł
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Współpraca z mediami
Caritas Polska prowadzi Biuro Prasowe, do którego zadań należy stała współpraca z mediami na poziomie ogólnopolskim. W ramach komunikacji zewnętrznej
prowadzona jest strona internetowa
www.caritas.pl, która jest informacyjnym pomostem między Caritas Polska a Caritas diecezjalnymi oraz strona www.akcjecaritas.pl,
gdzie w rozszerzonym zakresie prezentowane są aktualne akcje prowadzone przez
Caritas Polska. Na profilu Caritas Polska na
facebook-u umieszczane są informacje
o najważniejszych wydarzeniach z życia
Caritas w Polsce. Natomiast na profilu Akcjecaritas konsekwentnie prowadzone są
doraźne akcje Caritas Polska. Źródłem aktualnych wiadomości o działaniach organizacji
w kraju i zagranicą jest również kwartalnik
Caritas, rozchodzący się w nakładzie 9 tys.
egzemplarzy.
Dziennikarze mediów ogólnopolskich
regularnie otrzymują informacje dotyczące
aktualnych działań Caritas Polska w postaci
22

informacji prasowych wraz z multimediami. Caritas Polska organizuje
konferencje prasowe dotyczące najważniejszych działań. Zarząd Caritas
Polska, rzecznik oraz koordynatorzy projektów udzielają wywiadów
w telewizji, radiu oraz w prasie. Stała
współpraca z Redakcją Katolicką
TVP stwarza szansę szerokiego
informowania o działaniach realizowanych przez Caritas. W promocji swoich akcji Caritas Polska
współpracowała z ważnymi patronami medialnym: tygodnikiem Gość
Niedzielny, Polskim Radiem, Telewizją Polską, Radiem Plus, portalem
www.deon.pl oraz Katolicką Agencją
Informacyjną. Media publiczne bezpłatnie emitowały spoty promocyjne
akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom oraz Tornister Pełen Uśmiechów. Dzięki nawiązaniu współpracy
z wysokonakładowym tygodnikiem
„Gość Niedzielny” Caritas Polska
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mogła liczyć na stałą obecność w prasie
katolickiej, zapewniając sobie szerokie dotarcie z informacjami o swojej działalności.

Reklamy akcji Caritas zamieszczały również tygodniki „W sieci” oraz „Do Rzeczy”.
Caritas Polska w 2013 roku uruchomiła portal
www.media.caritas.pl skierowany do mediów

w Polsce i za granicą. Umieszczane są na
nim informacje multimedialne przeznaczone
dla dziennikarzy.
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