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 WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM 2018 

 
W związku z przygotowaniami do kolejnej edycji świątecznej akcji Caritas Wigilijne 
Dzieło Pomocy Dzieciom 2018 przekazujemy poniżej informacje związane z jej 
realizacją. 
Zgodnie z ustaleniami z producentem, świece dostarczane będą do Księży Dziekanów 
do 23 listopada br. Pomimo wcześniejszego przekazania świec prosimy, aby z 
rozpoczęciem akcji i dystrybucją świec wstrzymać się do I Niedzieli Adwentu.  
Ofiary za świece wynoszą: 

 mała świeca - 6,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 4,50 PLN/ 

 duża świeca – 13,00 PLN – /do Caritas diecezjalnej – 11,00 PLN/ 
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Ofiary pozostające w parafii, w której działa Parafialny Zespół Caritas pozostają do jego 
dyspozycji na działania związane z pomocą udzielaną dzieciom. Tam, gdzie PZC nie 
został powołany, prosimy, aby Ksiądz Proboszcz przeznaczył je na pomoc dzieciom w 
swojej parafii, szanując  w ten sposób wolę ofiarodawców i ogólnopolski charakter 
akcji.  
Przypominamy, iż parafie rozliczane będą z ilości świec podanych na wykazie 
znajdującym się u Ks. Dziekana. Wszelkie wymiany świec pomiędzy parafiami prosimy 
rozliczać we własnym zakresie, co pozwoli uniknąć nieporozumień przy rozliczaniu. 
Prosimy aby wpłat za świece na konto caritas diecezjalnej dokonać najpóźniej do 31 
stycznia 2019r.  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim Księżom Proboszczom i Wikariuszom oraz 
Wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas za zaangażowanie i pomoc w 
przeprowadzaniu tej akcji jak i wszystkich dzieł Caritas w ciągu całego roku.  
Kontakt: Sylwia Grzyb –  600 990 394; sgrzyb@caritas.pl 
 

REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS 

 
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje adwentowe dla Parafialnych Zespołów Caritas. 
Odbędą się one w terminie 23-25 listopada 2018 r. 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 PZC. Nie ma limitu osób z 
jednego PZC.  
Zgłoszeń można dokonać telefonicznie. Wpłaty za rekolekcje – 100 zł od osoby – należy 
przekazać na konto Caritas Diecezjalnej do 15 listopada br.  
Decyduje kolejność zgłoszeń! 
Kontakt: Sylwia Grzyb tel. 600 990 394; sgrzyb@caritas.pl. 
 

PODPROGRAM  FEAD 2018-2019 

 
Kolejny etap realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej FEAD 2018-2019 
przed nami. 
Program obejmuje dystrybucję artykułów spożywczych oraz działania towarzyszące w 
okresie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r. Dystrybucja produktów żywnościowych 
rozpocznie się od października 2018. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy Caritas, 
muszą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu pobrania skierowania. 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
mailto:sgrzyb@caritas.pl
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W ramach Podprogramu 2018 Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej rozprowadzi 
żywność wśród 13 000 mieszkańców diecezji przy współpracy 73 Organizacji 
Partnerskich Lokalnych (OPL)- Parafii i Ośrodków Pomocy Społecznej. 
Celem Programu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez 
pomoc żywnościową i uczestnictwo w szkoleniach. 
Pomoc w ramach Programu kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednio zbilansowanych produktów 
żywnościowych. Będzie to pomoc dla ograniczonej liczby osób znajdujących się w 
najtrudniejszej sytuacji życiowej, których dochody nie przekraczają 200% kryterium 
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. : 1402 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.  
Bieżące informacje dotyczące terminów wydań produktów będą zamieszczane na 
stronie internetowej Caritas Diecezjalnej. 
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej 
na rzecz podopiecznych w OPL to: 
*warsztaty kulinarne 
*warsztaty edukacji ekonomicznej 

*warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia 
*warsztaty o niemarnowaniu żywności 
Do udziału w warsztatach ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie OPS do 
odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ. 
 
W przypadku pytań, informacji udziela koordynator Programu: 
Agata Panachida tel. 604568980 mail: magazyn.zg@caritas.pl 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST 
WSPÓŁFINANSOWANY 

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 
 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2018-2019 

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w Wakacyjną Akcję Caritas 2018. 
Wszystkim księżom, wolontariuszom, rodzicom, którzy włączyli się w organizację i 
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promocję Wakacji Caritas w naszej diecezji. Dziękujemy za terminowe wpłaty za 
kolonie, obozy oraz za życzliwy i serdeczny kontakt z Caritas Diecezjalną. 
Jednocześnie już dziś zachęcamy do udziału w Wakacyjnej Akcji Caritas 2019. Wstępne 
informacje na temat turnusów kolonii, obozów w roku 2019 będą na stronie Caritas w 
okolicach kwietnia.  
Również w tym terminie (kwiecień/ maj) będzie dostępny wniosek dla Parafialnych 
Zespołów Caritas i parafii o dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży 
z tytułu środków z akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zachęcamy do składania 
krótkiego formularza, który będzie dostępny na naszej stronie www. 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323 
 

NOWA STRONA WWW I BIULETYN CARITAS  

 
Od połowy października br. strona internetowa naszej Caritas będzie w nowej odsłonie. 
Adres strony pozostaje bez zmian, czyli: www.caritaszg.pl. Szata graficzna strony będzie 
bardziej czytelna, a zdjęcia z akcji Caritas Diecezjalnej oraz działań prowadzonych 
lokalnie przez Parafialne Zespoły Caritas będą wyeksponowane i bardziej czytelne. 
Ponadto ulegnie zmianie wysyłanie biuletynu Caritas w formie elektronicznej. Od 
października będzie się to odbywać za pomocą adresu mail: zielonagora@caritas.pl. 
Jeśli ktoś nie otrzymuje biuletynu Caritas w wersji elektronicznej na swój adres 
mailowy, a miałby taką potrzebę i ochotę, to prosimy o taką informację na ww. mail. 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323 
 

TORBA CHARYTATYWNA CARITAS 2018 

 
Papież Franciszek nawołuje chrześcijan oraz wszystkich ludzi dobrej woli do 
konkretnych czynów miłosierdzia. Stąd chcemy zaprosić Parafialne Zespoły Caritas oraz 
parafie do akcji pod hasłem „Torba Charytatywna”. Pomysł akcji jest taki, by zachęcić 
różnego rodzaju instytucje, urzędy, firmy, lokalne przedsiębiorstwa współpracujące z 
PZC/ parafią do współpracy w czynieniu dobra m.in. poprzez naszą torbę, którą można 
wypełnić podstawowymi i trwałymi produktami spożywczymi oraz środkami czystości. 
Zabrana do domu lub biura torba mobilizuje i przypomina, aby ją wypełnić potrzebnymi 
ubogim rodzinom artykułami. 
Gotowe, puste torby, Caritas przekaże określonym instytucjom z zaproszeniem, dla 
osób będących jej częścią (np. pracownicy, wolontariusze), do udziału w przekazaniu 
konkretnej pomocy osobom najbardziej potrzebującym z całej diecezji zielonogórsko-
gorzowskiej. 
W określonym czasie (początek grudnia) będzie można przekazać do toreb różnego 
rodzaju produkty. Następnie Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbierze dary z 

mailto:amfedurek@caritas.pl
http://www.caritaszg.pl/
mailto:zielonagora@caritas.pl
mailto:amfedurek@caritas.pl


BIULETYN 10-11/2018 5 

danej instytucji i przekaże Torby Pełne Miłosierdzia,  w imieniu Darczyńców, najbardziej 
potrzebującym rodzinom. 
Zapraszamy do udziału w akcji, 
Kontakt: Anna Maria Fedurek, amfedurek@caritas.pl, tel. 794 932 323 
 

WYJAZD DZIECI Z GORZOWSKICH ŚWIETLIC NA MECZ SIATKÓWKI DO SZCZECINA 

 
W ramach kontynuacji współpracy z KS Stocznia, którego zawodnicy grali we wrześniu 
na naszym meczu „Kromka chleba Caritas”, nasi podopieczni dostali zaproszenie na 
mecz do Szczecina w dniu 14.10.2018 r. Tym samym włączamy się w strefę kibica KS 
Stocznia oraz w stałą współpracę z Klubem. Szczegółowe informacje dot. wyjazdu oraz 
współpracy kierownicy świetlic otrzymają na maila.  
Koordynator – Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, alukowiak@caritas.pl 
 

KONFERENCJA MIEJ TO Z GŁOWY, CZYLI JAK DBAĆ O KONDYCJĘ ZDROWOTNĄ 

 
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Caritas Diecezji Zielonogórsko - 
Gorzowskiej wspólnie z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 
października 2018 r. organizuje konferencję pt. Miej to z głowy, czyli jak dbać o 
kondycję zdrowia psychicznego? Prócz wykładów specjalistów będzie istniała możliwość 
uczestniczenia w warsztatach oraz indywidualnych poradach w zakresie dbania o 
zdrowie psychiczne. Konferencja rozpoczyna się o  godz. 10.00 na Akademii im. Jakuba z 
Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 25, Aula Rektorska W1.Ponadto w ramach 
obchodów tygodnia zdrowia psychicznego odbędą się warsztaty w różnych częściach 
województwa, skierowane do pracowników pomocy społecznej, administracji 
państwowej czy służb mundurowych (Deszczno, Kostrzyn nad Odrą, Sulęcin).  
Koordynator – Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, alukowiak@caritas.pl 
 

KROMKA CHLEBA CARITAS – AUKCJA CHARYTATYWNA 

 
W ramach kontynuacji działań na rzecz wsparcia i dożywiania dzieci z gorzowskich 
świetlic w październiku uruchomiona zostanie aukcja charytatywna gadżetów 
sportowych, przekazanych na ten cel przez polskich siatkarzy. Zebrane pieniądze z 
aukcji trafią solidarnie do każdej ze świetlic pod koniec roku. 
Link do aukcji: https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1573  
Koordynator – Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, alukowiak@caritas.pl 
  
 

mailto:amfedurek@caritas.pl
mailto:alukowiak@caritas.pl
mailto:alukowiak@caritas.pl
https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationId=1573
mailto:alukowiak@caritas.pl
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WARSZTATY DLA DZIECI Z GORZOWSKICH ŚWIETLIC 

 
W ramach realizacji IV Festiwalu Kolęd Zaśpiewajmy pod Niebiosa w październiku 
odbędą się w gorzowskich świetlicach zajęcia dot. poznania tradycji i świąt grup 
etnicznych, mniejszościowych oraz narodowości zamieszkujących na terenie woj. 
lubuskiego. Zajęcia będą jednocześnie pierwszym etapem przygotowania do IV 
Festiwalu Kolęd, który odbędzie się 13 grudnia 2018r. Do udziału w bezpłatnych 
zajęciach prowadzonych przez kulturoznawcę zapraszamy również seniorów oraz 
opiekunów i rodziców naszych podopiecznych. 
Koordynator – Anita Łukowiak, tel. 600 987 748, alukowiak@caritas.pl  
 

REKOLEKCJE PODOPIECZNYCH PROGRAMU „SKRZYDŁA” 

 
W dniach 26-28 października br. w Domu Rekolekcyjnym „Jackówka” odbędą się 
rekolekcje dla naszych podopiecznych, objętych Programem „Skrzydła”. 
Przypominamy, że rekolekcje to obowiązkowy element formacji w ramach Programu. 
Prosimy Opiekunów, aby szczególnie zwrócili na to uwagę „Skrzydlatym” i ich 
rodzinom. Termin zgłoszenia do 22 października, opłata 30 zł. 
Formularz zgłoszeniowy do pobrana na stronie internetowej caritas Diecezjalnej. 
 

KONKURS NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ CARITAS 

 
Zapraszamy wszystkie dzieci z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do udziału w 
konkursie na projekt kartki świątecznej, którą Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej wysyła do rozmaitych adresatów: darczyńców, podopiecznych, urzędów, 
instytucji, firm, przyjaciół Caritas i innych. 
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z całej diecezji, szczególnie te związane 
z dziełami Caritas (np. poprzez świetlice, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła 
Caritas, Program Skrzydła i inne).  
Prace podpisane na odwrocie (Imię i nazwisko, data urodzenia autora oraz Parafialny 
Zespół Caritas/ Świetlica zgłaszające pracę oraz KONTAKT) prosimy przekazać  w 
terminie do 9  listopada 2018 na adres: 
Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34 
65-170 Zielona Góra 
Prosimy, aby prace wykonane zostały na kartkach formatu A4 w technice 
umożliwiającej jej zeskanowanie. Zwracamy jednocześnie uwagę na zachowanie 
możliwie głębokiego charakteru treści prac, aby symbolika chrześcijańska przeważała 
nad symbolami świeckimi i komercyjnymi. 

mailto:alukowiak@caritas.pl
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Przygotowanie takich kartek może stać się motywem do przeprowadzenia zajęć 
pogłębiających wiedzę i wiarę dzieci. 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 
Kontakt: Dominika Danielak,   tel. 600 986 494 ; wolontariat.zg@caritas.pl 
 

XV ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM”  

 
W dniach 7-8 grudnia br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji 
przeprowadzona zostanie zbiórka żywności. Udział w akcji mogą wziąć zarówno 
Parafialne Zespoły Caritas, jak i parafie, przy których nie istnieje PZC. 
 Deklarację i zamówienie na bezpłatne plakaty, ulotki i identyfikatory prosimy 
złożyć do 28 października br. w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w 
Zielonej Górze, ul. Bema 32-34:  
 Zamówienie można złożyć także telefonicznie, bądź drogą e-mail. W 
zamówieniu należy podać: liczbę plakatów, ulotek, identyfikatorów, liczbę, nazwę, 
adres sklepów, liczbę wolontariuszy oraz koordynatora akcji w PZC/parafii. 
 Deklaracja oraz wzór sprawozdania są do pobrania na naszej stronie 
internetowej www.caritaszg.pl. 
Caritas zwróci się o zgodę na przeprowadzenie zbiórki w sklepach Biedronka i Netto, 
Lidl, Polomarket, Mila. W pozostałych sklepach PZC/parafia uzyskują zgodę sami. 
Informacje o ilości zebranej żywności (w kg) oraz listy osób odbierających żywność 
prosimy przesłać do Caritas Diecezjalnej do 21 grudnia 2018r. 
Do zadań PZC/parafii należy ubezpieczenie wolontariuszy: 
1. Jeśli wolontariusz ma podpisane porozumienie wolontarystyczne na okres powyżej 
30 dni (w zakresie obowiązków powinien być wpisany udział w akcjach), wówczas 
obejmuje go ubezpieczenie z mocy art. 46 ust.2 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (tzw. zaopatrzenie z tytułu wypadku na podstawie 
odrębnych przepisów). 
2. Wszyscy członkowie i wolontariusze PZC muszą mieć podpisane takie porozumienia 
wolontarystyczne na specjalnych wzorach (dostępne w biurze Caritas). 
3. W przypadku wolontariuszy SKC sugerujemy podpisanie porozumień 
wolontarystycznych na okres powyżej 30 dni, jeśli wolontariusze SKC regularnie 
uczestniczą w akcjach PZC – jest to sposób na „związanie” wolontariusza z organizacją 
4. Wolontariuszom, którzy nie mają porozumień wolontarystycznych i wezmą udział 
tylko w tej akcji (okres pracy nie przekracza 30 dni), należy wykupić komercyjne 
ubezpieczenie NNW w firmie ubezpieczeniowej. Zachęcamy jednak do 
przeprowadzenia rozmowy z wolontariuszem i zaproponowanie podpisania 
porozumienia na kolejną zbiórkę – okres na jaki zawarte będzie porozumienie będzie 
dłuższy niż 30 dni, zniknie konieczność osobnego ubezpieczania (obejmie go 

mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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ubezpieczenie z ustawy). Będzie to dodatkowo korzystne dla Zespołu przy planowaniu 
kolejnych akcji. 
 

PIKNIK MIĘDZYPOKOLENIOWY „RAZEM PRZEZ POKOLENIA”  

 
13 października br. zapraszamy wszystkich wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas 
oraz Szkolnych Kół Caritas do uczestnictwa w Pikniku Międzypokoleniowym „Razem 
przez pokolenia”.  
Założeniem spotkania jest integracja wolontariuszy PZC i SKC na co dzień pracujących z 
potrzebującymi, a także podniesienie ich kwalifikacji. Udział w spotkani jest bezpłatny, 
każdy uczestnik będzie miał zapewnione wyżywienie oraz materiały szkoleniowe.  
Poniżej przedstawiamy program spotkania:  
9:00 – 9:30 Rejestracja uczestników 
9:30 – 10:30 Msza Św. 
10:30 – 11:00 Przerwa Kawowa 
11:00 – 11:30 Integracja 
12:00 – 13:00 Warsztaty w grupach 
13:15 – 13:45 Konferencja 
14:00 – Obiad 
15:00 – Zakończenie  
Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu „100 projektów na 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości Polski” współfinansowanego ze środków Caritas Polska we 
współpracy z Jeronimo Martins Biedronka.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
ul. Bema 32-34; 65-170 Zielona Góra; tel. 535 44 25 44; 

ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp.; tel. 600 987 748; 


