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R

ok 2014 był rokiem dramatycznych wydarzeń na świecie. Wystarczy przywołać choćby konflikt na
Ukrainie i exodus uchodźców z jej wschodu, konflikt izraelsko-palestyński w Strefie Gazy, pogromy
chrześcijan i Jazydów w Iraku, przedłużającą się wojnę w Syrii, wreszcie powodzie na Bałkanach…
Wszędzie tam obecna była Caritas Polska niosąc pomoc i nadzieję. Nie byłoby tej pomocy, gdyby nie
ogromne wsparcie i zaangażowanie polskiego społeczeństwa wrażliwego na nieszczęście i biedę, które
ufając Caritas wspomagało przede wszystkim swoich bliźnich znajdujących w bezdomności, ubóstwie,
chorobie, niepełnosprawności czy samotności. Niesłabnącą popularnością i skutecznością cieszyły się takie
akcje, jak: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Tornister Pełen Uśmiechów, Skrzydła,
Kromka Chleba i inne. Kulminacją posługi Caritas w roku 2014 a zarazem wielkim rozpoczęciem jubileuszu
25-lecia Caritas przypadającego na rok 2015 było zapalenie świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
przez Papież Franciszka 14 grudnia na Placu Św. Piotra. Oddajemy w Państwa ręce raport będący zaledwie
odblaskiem poświęcenia i wytężonej pracy, którą pracownicy i wolontariusze Caritas wykonywali starając
się być wszędzie tam, gdzie byli potrzebni, przekazując drugiemu człowiekowi nie tylko pomoc materialną
ale i ewangeliczną nadzieję.

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
JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA
Jałmużna Wielkopostna to akcja ekumeniczna zorganizowana przez katolicką
Caritas, prawosławną Eleos i ewangelicką
Diakonię. W roku 2014 akcja prowadzona
była pod hasłem: „Wiara i miłosierdzie”.
Caritas Polska przygotowała 800600
skarbonek wielkopostnych, które rozpro-
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wadziły Parafialne Zespoły Caritas oraz
Szkolne Koła Caritas. Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń i zmiany własnej postawy. Corocznie
Caritas w Polsce rozprowadza skarbonki,
zachęcając do rezygnacji z wybranych
rozrywek i zbędnych wydatków. Proponujemy, by równowartość słodyczy, biletu
do kina czy innej przyjemności umieścić
w wielkopostnej skarbonce. Zebrane środ-
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ki wykorzystane zostają w celu pomocy
osobom starszym i chorym na terenie
parafii oraz diecezji.

WIELKANOCNE DZIEŁO CARITAS
W piątą niedzielę Wielkiego Postu Caritas w Polsce rozpoczęły się Wielkanocne
Dzieło Caritas. Parafialne Zespoły Caritas
i Szkolne Koła Caritas rozprowadzają paschaliki, baranki wielkanocne, „Chlebki
miłości”, palemki i pocztówki świąteczne.
W ten sposób pozyskiwane są fundusze
na pomoc potrzebującym w parafiach
i szkołach. Caritas Polska w 2014 r. przygotowała dla diecezji 260 980 paschalików, które zostały wykorzystane podczas
Wielkosobotniej Liturgii Światła.

i terminalnie oraz dla niepełnosprawnych
i seniorów. Celem kampanii jest podniesienie standardów ich opieki i polepszenie
jakości ich życia. Łącznie w latach 20112014 z 1% od podatników (z lat 2010-2013)
zakupiliśmy: 3416 łóżek pielęgnacyjno-rehabilitacyjnych, 614 koncentratorów tlenu
oraz 336 ssaków medycznych za kwotę
9 mln 368 tys zł. Sprzęt ten jest dostępny
w 114 wypożyczalniach prowadzonych
przez Caritas diecezjalne w Polsce, które
dysponują także podnośnikami, rowerami
rehabilitacyjnymi, wózkami, balkonikami
i chodzikami.

TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW
Koszt wyprawki szkolnej wzrasta
z roku na rok. Przekracza on często możliwości finansowe rodziców, szczególnie
w rodzinach wielodzietnych. W sierpniu
i wrześniu Caritas w Polsce rozdały ponad 40 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
blisko 8 tys. dzieci.

1% - ILE KOSZTUJE ŻYCIE
Kampania „Ile kosztuje życie?” 1%
podatku dochodowego dla Caritas Polska. W 2014 r. Caritas Polska otrzymała
od podatników kwotę 1 900 000 zł. Od
początku kampanii pozyskane środki przeznaczane są dla osób chorych przewlekle
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WAKACYJNA AKCJA CARITAS
Wakacyjna Akcja Caritas. Jedna z najstarszych, największych i najważniejszych
akcji prowadzonych przez Caritas w Polsce.
Wypoczynek wakacyjny dzieci jest bardzo
ważny w ich rozwoju i poszerzaniu perspektyw. Niestety z powodu ubóstwa
wiele dzieci nie może sz niego skorzystać. W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas
w 2014 roku na letnie turnusy wyjechało
blisko 30 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.
Uczestnikami akcji wakacyjnej często były
dzieci ukraińskie zapraszane przez Caritas
zarówno ze środków MSZ jak i z własnych
(jakich własnych).

WIGILIJNE DZIEŁO
POMOCY DZIECIOM

W roku 2014 odbyła się XXI edycja
akcji pod hasłem „Dziecko sercem rodziny”.
Caritas Polska wraz z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Kościoła

Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos
Kościoła Prawosławnego, zwróciły uwagę
na konieczność ochrony rodzin, od których
zależy szczęśliwe dzieciństwo najmłodszych. List gratulacyjny dla Caritas z okazji
jubileuszu XX-lecia napisał Prezydent RP
Bronisław Komorowski. Kampania informacyjna, dotycząca akcji prowadzona
była w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu,
w tygodniku Gość Niedzielny oraz poprzez portal DEON.PL. Poprzez Caritas

rozprowadzono w Polsce blisko 2 500 000
wigilijnych świec.

Indywidualny Plan Działania
„Indywidualny Plan Działania” - integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem
i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu
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państwa ma na celu zapewnienie cudzoziemcom, którzy otrzymali międzynarodową ochronę w Polsce kompleksową
pomoc psychologiczną, socjalną, zawodową i prawną, zakłada także organizowanie
integracyjnych turnusów wypoczynkowych dla dzieci beneficjentów. W ramach
projektu wsparcie otrzymało 3073 osoby.

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
badań, których celem była ocena sytuacji
w regionie. Publikacją finalną projektu jest
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
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potencjału rozwojowego pracowników
różnorodnych wiekowo. Odbiorcami projektu jest 50 pracowników 50+ z województwa lubelskiego (35 kobiet i 15 mężczyzn), użytkownikami – 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
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 zespołach. 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.

W służbie miłości bliźniego

„Damy Radę!”
Program wychodzenia z bezdomnosci
i uzależnień „Damy Rade!” oparty jest na
doswiadczeniach społecznosci terapeutycznych, szczególnie skutecznych przy
leczeniu nerwic, uzależnień i nabytych
samodestrukcyjnych postaw. Pod kierunkiem terapeuty uzależnień i psychologa
wspomaga uczestnikow skierowanych
przez psychologów schronisk i zakładów
karnych w wychodzeniu z bezdomności,
utrwalaniu abstynencji i postaw prospołecznych, nabywaniu umiejetnosci życiowych zawodowych.

„Tak, Pomgam”
Dzięki przeprowadzonej w dniach 2829 marca 2014 oraz 12-13 grudnia 2014
rokuI Zbiórce Żywności oraganizowanej
w Caritas pod hasłem „Tak, Pomagam”
około 291,5 ton żywności przed świętami
Wielkanocnymi oraz 455 ton przed świętami Bożego Narodzenia trafiło do ok. 59
tys. w marcu i w grudniu do ok. 90 tys.
osób z rodzin wielodzietnych, samotnych

rodziców, bezdomnych i chorych oraz do
placówek prowadzonych przez diecezjalne
Caritas. W akcję zaangażowanych było
prawie 20 tys. wolontariuszy z Parafialnych
Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas
w całej Polsce, którzy zbierali żywność
w ponad 2 tys. sklepów, by móc przygotować świąteczne paczki dla potrzebujących.
Począwszy od grudnia 2011 roku Caritas dwa razy w roku przeprowadza zbiórki
żywności pod hasłem „Tak, pomagam”.
W ciągu ośmiu dotychczas przeprowadzonych zbiórek wolontariusze zebrali około
2 tys. 247 ton żywności, która znalazła się
na stołach u ok. 518 tys. osób potrzebujących. Zebrane artykuły były przekazywane
potrzebującym w formie świątecznych
paczek oraz jako pomoc doraźna dla
placówek Caritas. Okres Świąteczny to
czas szczególnej troski o potrzebujących
ponieważ w ostatnich latach przybyło
w naszym kraju rodzin w trudnej sytuacji materialnej, co jest odczuwalne we
wszystkich diecezjalnych Caritas, udzielających pomocy doraźnej. Dobre efekty
prowadzonych zbiórek były i są możliwe

dzięki ludziom dobrej woli. Szczególne
podziękowania należą się kierownikom
sklepów, w których prowadzone są zbiórki
oraz wolontariuszom.

Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy IV
Wsparcie oraz przygotowanie określonej grupy osób z niepełnosprawnością
ruchową do wejścia lub powrotu na rynek
pracy oraz do podjęcia i kontynuowania nauki. Projekt realizowany od marca
2014 r. do czerwca 2015 r. przez PFRON
w partnerstwie z czterema organizacjami: Caritas Polska, Fundacją Polskich
Kawalerów Maltańskich Pomoc Maltańska, Fundacją Aktywnej Rehabilitacji
„FAR” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół
Integracji. Caritas Polska realizuje projekt
w siedmiu biurach w Ełku, Nysie, Kolbuszowej, Łodzi, Lublinie, Szczecinie oraz
Warszawie. W ramach projektu wsparcie
otrzymało 504 osób niepełnosprawnych
oraz 229 opiekunów.
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POMOC

HUMANITARNA I ROZWOJOWA

UDZIELONA ZAGRANICY

Europa
Dzień 28 lutego Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła ogólnopolskim dniem
modlitwy i postu za Ukrainę. Caritas włączyła się w wydarzenie.

do zimy” zostało przekazane 250 001,22 zł
dla Caritas Ukraina Kościoła Greckokatolickiego. Celem było wsparcie przesiedleńców w 6 miastach zachodniej Ukrainy
w postaci opłacenia czynszu, zakupu ciepłej odzieży oraz wsparcia psychologiczno
-prawno-zawodowego. Wsparciem objęto
ok. 750 osób w ostatnim kwartale 2014 r.

We współpracy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu pomocy humanitarnej - „Przygotowania

17 grudnia 2014 r. Caritas Polska wysłała transport humanitarny przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagra-

Ukraina
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nicznych RP o wartości 695 700,00 PLN.
Zostało zakupionych 2800 paczek świątecznych (art. spożywczo–higieniczne),
odzież zimowa, śpiwory oraz nagrzewnice.
Transport dotarł do uchodźców w Charkowie.
Ze środków własnych zrealizowano
11 projektów pomocowych. Wsparto
poszkodowanych na Krymie, Charkowie,
Kijowie, Drohobyczu oraz zorganizowano
kolonie dla dzieci na Ukrainie na kwotę

W służbie miłości bliźniego

ponad 1 200 000 zł. Pomoc dotyczyła
wyposażenia miejsc, gdzie znajdują się
uchodźcy, zakupu żywności, lekarstw, art.
higienicznych i chemicznych, ubrań oraz
obuwia.

W marcu 2014 roku w porozumieniu
z Pocztą Polską została przeprowadzona
akcja „Rodzina Rodzinie. Rodziny polskie
Rodzinom ukraińskim”. Dzięki Caritas
wysłano ponad 9 tysięcy paczek do 96
ukraińskich parafii (z Polski wysłano razem
ok. 25 tysięcy paczek).

Bałkany
8 czerwca Konferencja Episkopatu
Polski ogłosiła zbiórkę w parafiach na
pomoc powodzianom na Bałkanach. Caritas Polska poprzez Caritas Serbia oraz
Caritas Bośnia Hercegowina wsparła powodzian poprzez pomoc doraźną oraz

11

Sprawozdanie z działalności Caritas Polska za rok 2014

dofinansowanie odbudowy domów i narzędzi pracy. Kwota przekazanej pomocy
to 250 000 EUR.
1. Caritas Serbia otrzymała 225 000 EUR
na dwa projekty:
• Program pomocy doraźnej dotyczący zaopatrzenia w żywność i artykuły
higieniczne dla rodzin w gminach dotkniętych powodzią (Zachodnia Serbia,
Obrenovac, Sabac, Valjevo, Ub, Krupanj) 25 000 EUR.
• Program odbudowy domów, zakup
narzędzi pracy, zabezpieczenie przed
zimą 4 080 gospodarstw domowych
w 11 gminach w zachodniej i centralnej
Serbii 200 000 EUR
2. Caritas Bośnia Hercegowina otrzymała
25 000 EUR.
• Program pomocy doraźnej dla ofiar
powodzi oraz osuwisk w Bośni i Hercegowinie poprzez dostarczenie żywności, artykułów higieny osobistej oraz
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wsparcie w powrocie do zalanych przez
powódź domów 25 000 EUR.

Wypoczynek dzieci polonijnych
19 Caritas w Polsce, w ciągu trzech
miesięcy od czerwca do sierpnia br., zorganizowały łącznie 38 turnusów kolonijnych,
w których uczestniczyło 1655 dzieci polonijnych ze wschodu (989 dzieci z Białorusi,
601 dzieci z Ukrainy, 45 dzieci z Litwy, 20
dzieci z Rumuni) oraz 2102 dzieci z Polski.
Dzieciom pomagało 212 wolontariuszy,
którzy pełnili role m.in. wychowawców,
kierowników, ratowników oraz służby
medycznej. Koszt dotacji 2 000 164,87 zł.
Koordynacją projektu zajmuje się Caritas Polska. Projekt jest współfinansowany
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Wg „Planu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.” wynika, że
ok. 70 % osób polskiego pochodzenia
nie zna już języka polskiego. Dlatego też
celem głównym projektu jest dostarczenie
możliwości obcowania z językiem polskim,

aktywna nauka języka polskiego połączona z integracją z dziećmi polskim.

Azja
Filipiny
pomoc ofiarom huraganu
W listopadzie 2013 roku tajfun piątej
kategorii Haiyan (lokalnie znany jako Yolanda) uderzył w cztery centralne regiony Filipin. Filipińskie wyspy nawiedziły masowe
deszcze, powodzie i wiatr przekraczający
300 km/h. Caritas Polska natychmiast
przekazała na pomoc doraźną 50 000
USD. W 2014 r. rozpoczęto realizację 9
projektów o wartości 1 915 919,93 złotych
w diecezjach Palo, Talibon, Bohol oraz
Jaro-Iloilo.
Caritas Polska realizuje projekty
w 3 dziedzinach: mieszkalnictwa i infrastruktury edukacyjnej, środków utrzymania oraz miejsc kultu. Pierwszy rodzaj to
sfinansowanie odbudowy domów, odbu-
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Centrum Pomocy Społecznej Diecezji
Eluru zakupiło narzędzia, ubrania, a także materiały edukacyjne i przygotowało
paczki żywnościowe dla 195 poszkodowanych rodzin w wyniku wybuchu gazociągu
w czerwcu 2014 roku w dystrykcie West
Godavari w Indiach. Kwota dofinansowania: 7 000 EUR.
dowa i remont sal szkolnych oraz bibliotek.
Drugi typ projektów to sfinansowanie
zakupów środków, które pozwolą zarabiać
pieniądze (tj. sprzęt rybacki, narzędzia
połowowe oraz riksze).
Trzeci typ to odbudowa kaplic, gdyż
społeczeństwo filipińskie jest w większości chrześcijańskie i miejsca kultu służą
również integracji społeczności lokalnej.

Indie
Pomoc ofiarom wybuchu rurociągu
z gazem w dystrykcie West Godavari w Indiach

Zakup rowerów dla dzieci z diecezji Guntur z Indii
68 dzieci z biednych rodzin otrzymało
rowery by móc dojeżdżać ze swoich wiosek do szkoły oddalonej od 3 do 5 km od
ich miejsca zamieszkania. Dzięki środkowi
lokomocji 32 chłopców i 36 dziewczynek
będzie mogło kontynuować edukację.
Projekt prowadził Voluntary Rural Development Society. Kwota dofinansowania:
3407 USD.

Sri Lanka
Pomoc świąteczna na Boże Narodze-

nie dla ubogich w parafii św. Antoniego
z Padwy w Colombo, gdzie funkcjonuje
Parafialny Zespół Caritas. Kwota dofinansowania: 1 000 EUR.

Bliski Wschód
Irak
Caritas Polska 17 sierpnia 2014 r. wysłała transport pomocy humanitarnej do
Irbilu o wartości ok. 68 521,14 zł. Transport zawierał artykuły spożywcze, środki
medyczne oraz koce i namioty. Transport
był zorganizowany we współpracy z MSZ.

Gaza
Projekt: zakup aparatury medycznej
oraz protez dla dzieci z Gazy przy współpracy Caritas Jerusalem (23 866,5 EUR).

Autonomia Palestyńska
W 2014 r. Caritas Polska we współpracy z Caritas Jerusalem realizowała projekt
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zy, niezbędne badania radiologiczne,
leczenie i profilaktykę chorób zębów
i jamy ustnej, podnoszenie świadomości i edukację. Kwota dofinansowania
57 000 USD.

oraz ubranie. Kwota dofinansowania
40 000 USD.

2. Caritas Polska dofinansowała wypoczynek letni dla 60 dzieci syryjskich oraz
libańskich w wieku od 6 do 12 lat. Kwota dofinansowania 18 450 USD.

Caritas Polska w 2014 r. sfinansowała
13 projektów w Afryce w takich państwach
jak: Rwanda, Kenia, Republika Środkowej
Afryki, Burundi, Uganda, Burkina Faso,
Kamerun.

Syria
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych
kobiet w Autonomii Palestyńskiej”, współfinansowany z MSZ. Projekt oferował szkolenie, praktyki oraz staże dla kobiet. Kwota
projektu: 446 730 zł.

Liban
1. Caritas Polska sfinansowała zakup wyposażenia dwóch klinik dentystycznych
w Saida i Zahle należących do Centrum
Medyczno-Socjalnego Caritas Liban. Kliniki zapewniają badania, testy, anali-
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1. Caritas Polska sfinansowała półroczne
funkcjonowanie Centrum Medycznego Bab Sharkhy, które specjalizuje się
w pomocy medycznej. Beneficjentami
usług medycznych są Syryjczycy oraz
uchodźcy z Iraku. Kwota dofinansowania 125 000 USD.
2. paczki wielkanocne dla dzieci z Caritas
Syria. Przed Świętami Wielkanocnymi
w 2014 r., Caritas Polska sfinansowała
1000 paczek świątecznych dla dzieci
z Syrii z okolic Damaszku, Aleppo, Homs
oraz Horan. Paczki zawierały jedzenie

Afryka

Projekty dotyczyły budowy, rozbudowy budynków użyteczności publicznej
(centrum medyczno-socjalne, przedszkola),
budowę studni, infrastruktury wodnej,
remonty, dożywianie biednych, leczenie,
zakup narzędzi do rozpoczęcia własnej
aktywności.
Łączna kwota projektów w 2014 r.:
577 616,60 zł.

W służbie miłości bliźniego
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DZIAŁANOŚĆ
FORMACYJNO-EDUKACYJNA.
WSPIERANIE ROZWOJU
WOLONTARIATU
XI Ogólnopolska Pielgrzymka
Pracowników i Wolontariuszy
Caritas do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Pracownicy i Wolontariusze Caritas
spotkali się w Łagiewnikach na dorocznej
pielgrzymce, która w tym roku wyjątkowo
miała miejsce w maju (17 maja 2014 r.).
Uczestniczyło w niej ponad półtora tysiąca
osób – pracownicy diecezjalnych Caritas

16

i Caritas Polska, a także wolontariusze
ze Szkolnych Kół, Parafialnych Zespołów
i Centrów Wolontariatu, którzy każdego
dnia niosą bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Pielgrzymi zebrani
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mogli
wysłuchać świadectw wolontariuszek SKC
z Diecezji Rzeszowskiej, a następnie uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa Jana
Zająca, przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP. Spotkanie zakończyło się
w Centrum Jana Pawła II, gdzie uczestnicy

spotkania najpierw zwiedzali miejsca poświęcone św. Janowi Pawłowi II, a potem
odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Caritas Polska zapewniła gorący posiłek,
który był wydawany przez wojsko.

Spotkanie zespołu roboczego ds.
wolontariatu
W maju w siedzibie Caritas Polska
odbyło się spotkanie diecezjalnych koordynatorów wolontariatu i pracowników
Caritas Polska, na które zaproszono eks-

W służbie miłości bliźniego

„Sztafeta Wolności” dla Caritas

perta zewnętrznego. Podczas spotkania
rozmawiano na tematy związane z wolontariatem w poszczególnych diecezjach:
liczby wolontariuszy, rodzaju współpracy,
działań i aktywności, promocji i komunikacji. Następnie odbyła się dyskusja na temat
przyszłych działań i oczekiwań wobec Caritas Polska. Szczególną uwagę zwrócono
na działania związane z Rokiem Caritas,
25-leciem reaktywacji Caritas w Polsce.

Wolontariusze i pracownicy Caritas
Archidiecezji Warszawskiej i Caritas Polska
wzięli udział w obchodach 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uroczystość odbyła się 30 lipca 2014 r.
w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Powstańcy przekazali
statuetki „Sztafety Wolności” wolontariuszom z dwunastu organizacji pozarządowych. W ten sposób pokolenie starszych
symbolicznie przekazało idee młodym
z nadzieją, że poniosą je w przyszłość
i będą budowali demokratyczny świat
w oparciu o nie same. Te idee to: „wolność,
miłość do Ojczyzny, wierność, męstwo,
honor, prawość, przyjaźń, tolerancja, pomoc słabszym, sumienność”.
Caritas otrzymała statuetkę z rąk pani
Eugenii Cegielskiej, pseud. „Anita”.

Ogólnopolskie badanie wolontariuszy Caritas
W drugiej połowie roku przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie
wolontariuszy Caritas. Ankieta dostępna
była online, a także w formie papierowej.
Celem badania było rozpoznanie potrzeb
i oczekiwań wolontariuszy, ponadto stało
się bazą do budowania serwisu wolontariackiego. W badaniu wzięło udział ponad
1200 osób z całej Polski. Wynika z niego,
że wolontariat w Caritas ma najczęściej
charakter średnioterminowy, ale jest to
czas niezwykle intensywny, gdyż osoby te
angażują się co najmniej kilka razy w miesiącu, a co trzeci respondent przynajmniej
raz w tygodniu. Do pracy wolontariackiej
motywuje ich głównie możliwość pomocy
potrzebującym, a także płynąca z niej
wewnętrzna satysfakcja. Wolontariusze
to osoby ciekawe świata, nastawione na
rozwój i odważne, a wyznawane przez
nich wartości w większości mają charakter
pozamaterialny.
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KOSZTY DZIAŁAŃ
REALIZOWANYCH PRZEZ
CARITAS POLSKA w 2014 r.
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W służbie miłości bliźniego

1. Koszty realizacji zadań statutowych 18 076 090,32
a. Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 2 937 172,01
b. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00
c. Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 15 138 918,31
2. Koszty administracyjne 4 173 869,10
a. Zużycie materiałów i energii 355 288,99
b. Usługi obce 551 960,31
c. Podatki i opłaty 3 678,96
d. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 384 864,07
e. Amortyzacja 1 312 825,36
f. Pozostałe, w tym reklama 565 251,41
3. Pozostałe koszty 140 642,68
4. Koszty finansowe 10 067,97
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WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI

Caritas Polska prowadzi Biuro Prasowe,
do którego zadań należy stała współpraca
z mediami na poziomie ogólnopolskim
oraz prowadzenie promocji ogólnopolskich oraz zagranicznych akcji Caritas.
W ramach komunikacji zewnętrznej prowadzona jest strona internetowa www.
caritas.pl, która jest informacyjnym pomostem między Caritas Polska a Caritas
diecezjalnymi oraz miejscem informacji
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o działaniach zagranicznych Caritas Polska.
Szczegółowe odsłony akcji Caritas wraz
z multimediami dostępne sa na stronie:
www.akcje.caritas.pl. Na profilu Caritas
Polska na facebook-u umieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach
z życia Caritas w Polsce, natomiast profil
Akcjecaritas jest miejscem stałej, automatycznej prezentacji wszystkich informacji
umieszczanych na profilach Caritas diece-

zjalnych w Polsce. Najważniejsze informacje z życia Caritas Polska umieszczane są
także na profilu Caritas w serwisie Twitter.
Źródłem aktualnych wiadomości o działaniach organizacji w kraju i zagranicą
jest kwartalnik Caritas, rozchodzący się
w nakładzie 9 tys. egzemplarzy, głównie
w środowisku Caritas. Jego treść przygotowywana jest zarówno przez autorów
z Caritas Diecezjalnych jak i z Caritas Polska.

W służbie miłości bliźniego

Caritas Polska specjalnie dla dziennikarzy
prowadzi serwis www.media.caritas.pl.
Umieszczane są tam informacje prasowe
oraz multimedia w wysokiej jakości, które
mogą być wykorzystywane przez media
internetowe, prasowe, radiowe bądź telewizyjne. Dziennikarze mediów ogólnopolskich regularnie otrzymują również
informacje dotyczące aktualnych działań
Caritas Polska w postaci informacji prasowych wraz z multimediami. Poszczególne
agencje informacyjne i redakcje są poza
tym powiadamiane o działaniach Caritas
osobno wg ich profilu i możliwych zainteresowań.
Caritas Polska organizuje konferencje prasowe dotyczące najważniejszych
działań. Zarząd Caritas Polska, rzecznik
oraz koordynatorzy projektów udzielają
wywiadów w telewizji, radiu, prasie oraz
w internecie. Stała współpraca z Redakcją Katolicką TVP oraz Polskiego Radia
stwarza szansę szerokiego informowania
o działaniach realizowanych przez Caritas.
W promocji swoich akcji Caritas Polska
współpracowała z ważnymi patronami

medialnym: Telewizją Polską, Polskim Radiem, Radiem Plus, Radiem Warszawa,
tygodnikiem Gość Niedzielny, tygodnikiem
Niedziela, portalem www.deon.pl oraz
Katolicką Agencją Informacyjną. Media
publiczne bezpłatnie emitowały spoty promocyjne akcji Skrzydła. Dzięki współpracy z tygodnikami Gość Niedzielny oraz
Niedziela, Caritas Polska mogła liczyć
na stałą obecność w prasie katolickiej, zapewniając sobie szerokie
do tarcie z informacjami o swojej
działalności.
Reklamy działań Caritas zamieszczały również tygodniki
„W sieci”, „Do Rzeczy”, „Teletydzień” „Forbes” i „Charaktery”.
Z okazji Roku Caritas rozpoczętego w 2014 roku pracownicy Biura Prasowego Caritas Polska rozpoczęli dziesięciomiesięczny cykl audycji radiowych
poświęcony dziełom i ludziom Caritas
emitowany w dwunastu katolickich rozgłośniach radiowych w Polsce.
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