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PROGRAM SKRZYDŁA- NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 

Trwa nabór do nowej edycji Programu Skrzydła. Przypominamy, że Stypendyści, którzy 
w zeszłym roku byli objęci Programem, również składają wniosek na nowy rok szkolny. 
Ostateczny termin składania wniosków mija 7 września. Wnioski złożone po terminie 
będą rozpatrywane w drugiej kolejności. 
Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritaszg.pl. 
Prosimy, aby wszystkie wnioski były kompletne, ze wszystkimi załącznikami, a także 
podpisami Księży Proboszczów.  
Zapraszamy Opiekunów Lokalnych do promowania Skrzydeł na terenie swojej parafii, 
np. podczas ogłoszeń parafialnych. Treść takiego ogłoszenia wyśle koordynator 
Programu Skrzydła po otrzymaniu takiej informacji. 
Kontakt: Dominika Danielak, tel. 600 986 494, mail: wolontariat.zg@caritas.pl 

ZBIÓRKA „Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY” 2018 

W dniach 17-18 sierpnia br. w sklepach oraz przy parafiach na terenie całej naszej 
diecezji przeprowadzona zostanie ogólnodiecezjalna zbiórka przyborów szkolnych pod 
hasłem "Z uśmiechem do szkoły”. 
Dziękujemy również wszystkim osobom, które będą wrzucały do naszych koszy artykuły 
szkolne.  
Dzięki Wam będziemy mogli pomóc wielu dzieciom w skompletowaniu wyprawki 
szkolnej. 
Potrzebne pliki do pobrania: deklaracja udziału w zbiórce, formularz sprawozdania, listę 
odbioru paczek oraz wykaz przyborów do pobrania na naszej stronie www. 
Zapraszamy do udziału! 
Kontakt: Dominika Danielak, tel. 600 986 494, mail: wolontariat.zg@caritas.pl 

SZKOLENIA, AKCJE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 

Zapraszamy do zgłaszania swoich SKC na szkolenia w nowym roku szkolnym 2018/2019 
- „JA - WOLONTARIUSZ” – podstawowe szkolenie z zakresu wolontariatu; prawa 
i obowiązki wolontariusza; odkrycie swoich mocnych stron. 
- „KREATYWNOŚĆ W PRACY WOLONTARIUSZA” – szkolenie z kreatywnych form pracy 
wolontarystycznej z wykorzystaniem form artystycznych. 
Jak i również zapraszamy do zakładania nowych Szkolnych Kół Caritas. 
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są u koordynatora SKC: 
Dominika Danielak (wolontariat.zg@caritas.pl; 600-986-494). 
Szkolenia są bezpłatne. Jedyny koszt związany jest z transportem prowadzącego do 
miejscowości, gdzie działa SKC lub przyjazdu do siedziby Caritas na ul. Bema. 
Kontakt: Dominika Danielak, tel. 600 986 494, mail: wolontariat.zg@caritas.pl 
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PODARUJ KROPLĘ MIŁOŚCI- ZBIÓRKA KRWI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

W ramach kampanii „Podaruj Kroplę Miłości” Caritas  Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej oraz Urząd Miejski w  Strzelcach Krajeńskich po raz kolejny serdecznie 
 zapraszają do wzięcia udziału w organizowanej zbiórce krwi. Tym razem honorowych 
dawców krwi, jak również osoby, które w taki sposób chciałyby pomóc w ratowaniu 
ludzkiego życia zapraszamy w dniu 11 września 2018r.  w godz. 11.00-15.00 w 
Urzędzie Miejskim. Więcej informacji pod nr 600 987 748 

DARMOWE PLECAKI DLA PZC 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dzięki środkom pozyskanym z akcji 1% 
podatku- 100% serca oraz z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zakupiła plecaki , 
które bezpłatnie pragniemy przekazać dla rodzin najbardziej. 17 i 18 sierpnia br. 
wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas będą prowadzili również zbiórkę 
przyborów szkolnych pod hasłem: „Z uśmiechem do szkoły”, co pozwoli wyposażyć 
plecaki w dodatkowe wyprawki. Stąd też prosimy Księży Proboszczów oraz 
wolontariuszy PZC o informację ile sztuk plecaków będzie potrzebne dla Waszego PZC 
(max. 20 szt.) jeśli jest potrzeba większej ilości plecaków, proszę o taką informację. 
Pragniemy, aby przekazane plecaki rzeczywiście trafiły do dzieci najbardziej 
potrzebujących z terenu naszej diecezji. 
Informację prosimy przekazać do 24 sierpnia br. na adres e-mail: 
wolontariat.zg@caritas.pl lub telefonicznie 600-986-494  

FESTYN RODZINNY „Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY” 

Podsumowanie akcji „Z uśmiechem do szkoły” odbędzie się dnia 2 września br. 
(niedziela) o godz. 10.00 przy parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.  
Po Mszy Świętej zapraszamy na festyn rodzinny Caritas w ogrodzie parafialnym, 
podczas którego Ksiądz Biskup poświęci dzieciom tornistry i przybory na nowy rok 
szkolny.  
Podczas festynu wszystkie atrakcje i słodkości (malowanie twarzy, balony, wata 
cukrowa i wiele innych) będą dla dzieci nieodpłatnie. 
Akcja kierowana jest przede wszystkim do dzieci z rodzin potrzebujących, które 
mieszkają na terenie parafii dekanatów zielonogórskich. Zapraszamy również wszystkie 
dzieci do wspólnej zabawy. 
Kontakt: Dominika Danielak, e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl lub tel. 600-986-494 

PROGRAM FEAD- KOLEJNA EDYCJA 

Zbliżamy się do  edycji FEAD podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Mającego na celu pomoc żywnościową oraz 
uczestnictwo w działaniach przeprowadzonych w ramach środków towarzyszących. Do 
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wszystkich OPL zostały rozesłane wstępne ankiety . Dostaliśmy zgłoszenia od 72 Parafii 
 wyrażających chęć udziału w ramach programu. Rozpoczęliśmy  współpracę z 
miejscowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, które już wydają skierowania dla 
podopiecznych. Po podpisaniu umowy z Caritas Polska zostaną zorganizowane 
spotkania dla koordynatorów z Parafialnych Zespołów Caritas, o terminach i miejscach 
spotkania poinformujemy wszystkich osobiście. 
Kontakt: Agata Panachida; magazyn.zg@caritas.pl; tel. 604 568 980 

DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS 

W dniu 6 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu 
odbędzie się Diecezjalny Dzień Skupienia dla  Parafialnych Zespołów Caritas. Na 
spotkanie zapraszamy wszystkich tworzących Wspólnotę Caritas w swojej parafii. 
Prosimy również Księży Proboszczów parafii, w których jeszcze nie istnieje PZC, by 
zachęcili swoich parafian do uczestnictwa w spotkaniu. Będzie ono miało charakter 
formacyjno–informacyjny. Zakończymy je Zawierzeniem Matce Bożej całej wspólnoty 
posługujących w Caritas oraz wszystkich, do których Pan Bóg nas posyła.   
Program dnia: 
9:30 – zawiązanie wspólnoty /kawa, herbata, ciasto/ 
10:00 – Modlitwa Różańcowa w intencji wszystkich, którzy tworzą Caritas w swoich 
parafiach 
11:00 – Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa 
12:30 -  Konferencja J.E. Ks. Biskupa 
13:00- obiad /grill 
14:00 – spotkanie z przedstawicielami Diecezjalnej Caritas  
15:00 – Modlitwa Zawierzenia Matce Bożej Grodowieckiej i rozesłanie.  
Prosimy zgłaszanie swojego udziału telefonicznie lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej do dnia 28 września.  
Kontakt: Sylwia Grzyb tel. 600 990 394, mail: sgrzyb@caritas.pl 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018- DZIĘKUJEMY!  

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej serdecznie dziękuje Księżom Proboszczom, 
wikariuszom oraz wszystkim wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za udział i 
zaangażowanie w organizację Wakacyjnej Akcji Caritas 2018. Caritas Diecezjalna 
zorganizowała wypoczynek letni dla 144 dzieci i młodzieży z wielu rodzin, dla których 
często wyjazd wakacyjny byłby poza możliwościami finansowymi. Nasze turnusy 
wakacyjne w 2018 obejmowały: 
Oaza Szkolnych Kół Caritas i podopiecznych „Skrzydeł” w Grodowcu 
Kolonia nad morzem (Międzyzdroje) 
Obóz rowerowy (Lubniewice) 
Obóz górski (Kudowa Zdrój) 
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Ponadto Caritas ze środków z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2017 
dofinansowała, na podstawie przesłanych przez parafie wniosków, wypoczynek letni dla 
1000 dzieci z całej naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wszystkim 
zaangażowanym w dzieło wakacyjnego wypoczynku serdecznie dziękujemy.  
Kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w tym roku 
współfinansowane były ze środków: 
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
Lubuskie Kuratorium Oświaty 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
Caritas Polska 
Wpłaty uczestników kolonii 

KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA 

Kromka Chleba dla sąsiada to program, którego celem jest pomoc osobom, które 
cierpią z powodu niedostatku, są starsze, czują się samotne i opuszczone. Chodzi o 
życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada, o którym często niewiele wiemy. 
Pierwszym krokiem może stać się Kromka Chleba. 
W dniach 16-23 września 2018 r. Caritas Diecezjalna, Parafialne Zespoły Caritas, 
Szkolne Koła Caritas organizują wspólne dzielenie się chlebem, w którym wezmą udział 
wolontariusze i podopieczni prowadzonych przez nich placówek. Caritas będzie się 
dzielić chlebem w parafiach. Kulminacyjnym momentem akcji będzie zbiórka żywności, 
która odbędzie się w dniach 21-22 września 2018 r. w wybranych sklepach Biedronka. 
Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły 
Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym. Prosimy o zgłaszanie udziału w 
zbiórce żywności do 31 sierpnia br. 
W ramach akcji prosimy Parafialne Zespoły Caritas i parafie, w których jeszcze nie ma 
PZC o zorganizowanie w swojej parafii dnia 16 września lub 23 września br. (niedziela) 
Parafialnego Dnia Kromki Chleba Caritas. Poniżej propozycje organizacji tego dnia:  
·         przygotowanie Mszy Świętej przez wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas i 
Szkolnych Kół Caritas z symbolicznym darem ołtarza– chlebem lub koszem z 
bochenkami chleba. 
·         prezentację w ramach ogłoszeń parafialnych działalności PZC (czym się zajmuje, 
ilu rodzinom pomaga, podziękowanie dla darczyńców i zaproszenie innych do takiej 
współpracy). 
·         rozdzielenie wśród wiernych po Mszach Świętej kromek chleba jako symbolu 
pomocy ludziom głodnym i niedożywionym oraz rozdawanie wśród wiernych deklaracji 
Grona Wspierających Ubogich (możliwość pobrania deklaracji GWU w Caritas 
Diecezjalnej) 



BIULETYN 08-09/2018 6 

W ramach diecezjalnych obchodów Kromki Chleba Caritas zostanie zorganizowany  
III Charytatywny Mecz piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. dnia 15 września, swój udział 
zapowiedzieli siatkarze z Plusligi (m.in. Sebastian Świderski). Dochód z meczu zostanie 
przeznaczony na dożywianie dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących, które uczęszczają 
do świetlic środowiskowych prowadzonych przez  4 gorzowskie parafie. Szczegóły na 
temat tego przedsięwzięcia na www.caritaszg.pl 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń organizacji tych wydarzeń.  
Kontakt : Dominika Danielak tel. 600 986 494 mail: wolontariat.zg@caritas.pl 

III CHARYTATYWNY MECZ PIŁKI SIATKOWEJ 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej wspólnie z Lubuskim Związkiem Piłki 
Siatkowej w dniu 15 września 2018 r. w Gorzowie Wlkp. na Hali Sportowej przy ul. 
Czereśniowej organizuje III Charytatywny Meczu Piłki Siatkowej„Kromka chleba”. 
Celem Meczu będzie zbiórka pieniędzy na wsparcie i dożywianie dzieci z placówek 
wsparcia dziennego, prowadzonych przez Parafie i Parafialne Zespoły Caritas w Gorzowie 
Wlkp. Impreza będzie składać się z meczu: oldboye STILON GORZÓW – MORZE 
SZCZECIN oraz mecz główny: STOCZNIA SZCZECIN – CUPRUM LUBIN.Po nich 
zapraszamy wszystkich na spotkanie z siatkarzami oraz piknik rodzinny. Więcej 
informacji: Anita Łukowiak tel. 600 987 748      
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