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ZBIÓRKA Z UŚMIECHEM DO SZKOŁY 2016- DZIĘKUJEMY 

W dniach 19-20 sierpnia 2016 roku, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
przeprowadziła zbiórkę przyborów szkolnych pod hasłem „Z Uśmiechem do Szkoły”. 
Zbiórka była prowadzona w sklepach, m.in. w sieci sklepów Netto oraz Biedronka,  
w niedzielę zaś w kościołach. 
Szacujemy, że wyprawki otrzyma co najmniej 1000 dzieci z ubogich rodzin z całej naszej 
diecezji. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji, złożyli ofiary w postaci 
przyborów szkolnych lub ofiary pieniężne. 
Dziękujemy również Parafialnym Zespołom Caritas, właścicielom sklepów oraz 
wszystkim wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu zbiórki. 
Przypominamy, że termin nadsyłania sprawozdań mija 9 września.  
Kontakt: Koordynator Centrum Wolontariatu: Dominika Danielak tel. 600 986 494 

DIECEZJALNY DZIEŃ SKUPIENIA CARITAS 

W dniu 1 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; sgrzyb@caritas.pl; tel. 600 990 394  

PROGRAM SKRZYDŁA- NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 

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 5 września. Wnioski złożone po terminie 
będą rozpatrywane w drugiej kolejności. 
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Wniosek do pobrania na naszej stronie internetowej www.caritas.zgora.pl. 
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 

SZKOLENIA, REKOLEKCJE I AKCJE SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS 

Zapraszamy do zgłaszania swoich SKC na szkolenia w nowym roku szkolnym 2016/2017 
- „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.  
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 

PARAFIALNY DZIEŃ KROMKI CHLEBA CARITAS 2016 

W miesiącu wrześniu Caritas Diecezjalna wraz z Parafialnymi Zespołami Caritas, w 
szczególny sposób chce podkreślić nasze wspólne zaangażowanie w pomoc ludziom 
głodnym  
i niedożywionym poprzez włączenie się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba Caritas”. 
Celem akcji jest zwrócenie uwagi na:  

 Kościół zawsze troszczy się o ludzi biednych (będzie to wskazane poprzez 
ogólnopolską kampanię w mediach w m-cu wrześniu). 

 Wśród nas jest wielu ludzi głodnych. Doświadczają tego księża w swoich 
parafiach pomagając tym ludziom poprzez Parafialne Zespoły Caritas i grupy 
charytatywne. Samym programem PEAD i FEAD  objętych było w naszej diecezji 
rocznie ok. 50 tys. osób. 

 Uwrażliwienie parafian na ludzi biednych, zachęcenie ich do dzielenia się  
z potrzebującymi oraz podziękowanie  naszym darczyńcom. 

W ramach akcji prosimy Parafialne Zespoły Caritas i parafie, w których jeszcze nie ma 
PZC o zorganizowanie w swojej parafii dnia 11 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). 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl


BIULETYN 09/2016 4 

 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) 

W ramach diecezjalnych obchodów Kromki Chleba Caritas zostanie zorganizowany 
Charytatywny Mecz piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. dnia 10 września. Dochód z 
meczu zostanie przeznaczony na dożywianie dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących. 
Szczegóły na temat tego przedsięwzięcia na www.caritas.zgora.pl 
Szczegółowe informacje: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394 

PROGRAM ŻYWNOŚCIOWY FEAD 2016 

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie 
realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. 
Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego. 
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej 
potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej 
pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności 
osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z 
powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego 
wyżywienia, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj: 

 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 

 771 zł w przypadku osoby w rodzinie. 
Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez: 

- ośrodki pomocy społecznej, 
- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne). 

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca 
zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania 
pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się 
dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób 
zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ. 
Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać 
z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają 
one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy 
żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być 
realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i 
umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania 
marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie 
dystrybucji pomocy żywnościowej. 
Podprogram 2016 
Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie 
obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie 
od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: 
makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat 
pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, 
cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana 
zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z 
Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji 
żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja 
działań towarzyszących.  
Kontakt: Zdzisław Krugliński, tel.  600 986 659, magazyn.zg@caritas.pl 

STACJA OPIEKI CARITAS  

W związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania Stacja Opieki Caritas w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014– 
2020, Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej informuje, iż w okresie lipiec– 
grudzień 2016r. realizować będzie zadanie poprzez organizację 5 kursów na opiekuna 
osób niesamodzielnych i zależnych. 
Głównym celem projektu jest zwiększenie wsparcia działań wolontarystycznych Stacji 
Opieki Caritas oraz podniesienie jakości usług opiekuńczych umożliwiających 
zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb, a w szczególności osobom 
starszym o ograniczonej samodzielności (60+), poprzez organizację kursów na opiekuna 
osób niesamodzielnych i zależnych dla 50 osób z terenu województwa lubuskiego, tj. 
miasta i powiatu Gorzów Wlkp., Międzyrzecz, Zielona Góra, Nowa Sól, Żary. 
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu od poniedziałku do 
piątku w godzinach 07.00 – 15.00  pod nr tel. 600 987 748 lub drogą mail soc@caritas. 

REKOLEKCJE ADWENTOWE CARITAS 

Serdecznie zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe dla Parafialnych Zespołów Caritas. 
Odbędą się one w terminie 25-27 listopada 2015r. w Domu Rekolekcyjnym przy 
Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rekolekcje rozpoczną się w 
piątek o godz. 18.00 kolacją, a zakończą obiadem w niedzielę ok. godz. 13.00. 
Serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy już uczestniczyli w naszych spotkaniach, 
jak i te osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w Rekolekcjach i dla których, tych kilka 
dni, pozwoli inaczej spojrzeć na działania podejmowane w Zespole. Nie ma limitu osób z 
jednego PZC. Zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Wpłata za rekolekcje to 100 zł od 

mailto:magazyn.zg@caritas.pl
http://www.caritas.zgora.pl/biuletyn.php/80_931.html
http://www.caritas.zgora.pl/biuletyn.php/80_931.html
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osoby. Opłaty należy przekazać na konto Caritas diecezji, najpóźniej na tydzień przed 
rozpoczęciem rekolekcji. Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Kontakt: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl, tel. 600 990 394 

PUNKTY KONSULTACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OTOCZENIA 

Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej realizuje po raz kolejny projekt pn. Punkty 
Konsultacyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Celem projektu jest wzrost 
dostępu osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia do bezpłatnych i profesjonalnych 
doraźnych usług z zakresu poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, socjalno– 
zawodowego, prawnego oraz duchowego. Zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z 
profesjonalnej pomocy specjalistów w następujących Punktach Konsultacyjnych: 
województwo lubuskie 
·    mieszkańcy miasta Gorzowa Wlkp. i powiatu gorzowskiego, Punkt Konsultacyjny w 
siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6a 
(tyły przychodni) 
·    mieszkańcy miasta Zielona Góra i powiatu zielonogórskiego, Punkt Konsultacyjny w 
siedzibie Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Zielona Góra, ul. Dworcowa 21 
województwo dolnośląskie 
·    mieszkańcy miasta Głogów i powiatu głogowskiego, Punkt Konsultacyjny na terenie 
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Głogów, pl. Wyszyńskiego 1 
 województwo zachodniopomorskie 
·    mieszkańcy miasta Myślibórz i powiatu myśliborskiego, Punkt Konsultacyjny na 
terenie parafii pw. Sw. Jana Chrzciciela, Myślibórz, ul. Andersa 22. 
Warunkiem skorzystania z porady jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności (do wglądu) lub bycie osobą z otoczenia osoby niepełnosprawnej 
(m. in. rodzina, sąsiedzi, znajomi). 
Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu - Anita Łukowiak, tel. 
600 987 748, mail soc@caritas.PL 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2016- DZIĘKUJEMY! 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej serdecznie dziękuje Księżom Proboszczom  
i wikariuszom oraz wszystkim wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za udział  
i zaangażowanie w organizację Wakacyjnej Akcji Caritas 2016. 
Caritas Diecezjalna zorganizowała wypoczynek letni dla 188 dzieci i młodzieży z wielu 
rodzin, dla których często wyjazd wakacyjny byłby poza możliwościami finansowymi. 
Ponadto Caritas ze środków z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015 
dofinansowała, na podstawie przesłanych przez parafie wniosków, wypoczynek letni dla 
770 dzieci z całej naszej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Nasze turnusy wakacyjne w 
2016 obejmowały: 
Oaza Szkolnych Kół Caritas i podopiecznych „Skrzydeł”, Sanktuarium Matki Bożej w 
Grodowcu 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
mailto:soc@caritas.PL
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I TURNUS w Międzyzdrojach  
II TURNUS w Międzyzdrojach  
TURNUS w Bukowcu k. Karpacza  

Kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  
w tym roku są współfinansowane ze środków: 

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Caritas 
Lubuskie Kuratorium Oświaty 

Zarząd Województwa Lubuskiego 
Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

Caritas Polska 
Wpłaty uczestników kolonii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra 

tel. 535 44 25 44 


