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Dane organizacji  
 
nazwa: Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
siedziba/adres: Zielona Góra, ul. Kościelna 6 
data wpisu w KRS: 20.01.2005 r. 
numer KRS: 0000226818; REGON: 210009263; NIP: 929-13-33-282 
Zarząd (jednoosobowy organ uprawniony do reprezentacji): 
Dyrektor – ks. Marek Kidoń, PESEL: 63043007119 
 
Cel: działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych 
i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na 
uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, 
narodowość, rasę i przekonania. 

Działalność statutowa  

krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna 
formacja charytatywna; 

wymiar  
ogólnospołeczny 

Wszystkie działania podejmowane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej oprócz 
elementu praktycznej i skutecznej pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie, mają na celu 
kształtowanie postaw charytatywnych i uwrażliwianie innych na potrzeby ubogich.  
Odbywa się to poprzez docierania do ogółu społeczeństwa poprzez różnego rodzaju 
kampanie i wyszczególnianie tego aspektu za pośrednictwem parafii (ogłoszenia, 
komunikaty), jak również  za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu: radia, 
telewizji, prasy, Internetu. Wykorzystywane są także plakaty, ulotki. Katechetom 
przekazywane były konspekty katechez związanych z poszczególnymi akcjami Caritas, 
w których szczególny nacisk kładziono na realizację przykazania miłości. Do parafii 
przekazywano regularnie Biuletyn Informacyjny dla parafii i Parafialnych Zespołów Caritas. 
 

formacja 
charytatywna  

W szczególny sposób formacją charytatywną objęci są wolontariusze i członkowie 
Parafialnych Zespołów Caritas, dla których zorganizowano rekolekcje formacyjne, dni 
skupienia, spotkania opłatkowe. 
Wolontariusze i pracownicy Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (475 osób) wzięli 
udział w ogólnopolskiej pielgrzymce pracowników i wolontariuszy Caritas do Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.  
Wsparciu formacji charytatywnej w parafiach służą również „Zeszyty formacyjne dla 
parafialnych grup charytatywnych” – wydawnictwo przygotowywane przez Fundację „Pro 
Caritate” i przekazywane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do 
zainteresowanych Parafialnych Zespołów Caritas. „Zeszyty” są wydawane w dwóch 
wersjach: dla dorosłych i młodzieży. Składają się one z dwunastu konspektów spotkań (na 
każdy miesiąc roku liturgicznego) dla grup parafialnych zajmujących się pracą charytatywną.  
Księża pracujący w Caritas brali udział w mszach, nabożeństwach i spotkaniach 
w parafiach, na które byli zapraszani przez poszczególnych księży proboszczów. 
Prowadzone były zajęcia dla diakonów z seminarium duchownego w Paradyżu nt. misji 
i działalności Caritas. 
W 136 parafiach istnieją Grona Wspierających Ubogich zrzeszające ok. 5900 osób, które  
wspierają działalność Caritas ofiarami finansowymi oraz duchowymi.  
 

formacja przez 
promowanie  
dobrych 
przykładów 

30 marca 2008 r. miała miejsce uroczystość wręczenia nagród CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI. 
Nagrodę ustanowił Biskup Diecezjalny Adam Dyczkowski na wniosek Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-Gorzowskiej i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna 
z Gorzowa Wielkopolskiego, które odpowiadają za organizację uroczystości wręczenia 
nagród. W roku 2008 przyznano 6 statuetek. Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ma na 
celu nie tylko nagradzać osoby szczególnie wyróżniające się na polu działalności 
charytatywnej, ale również ukazywać dobre wzorce i skłaniać ku naśladowaniu dobrych 
przykładów.  
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analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, 
wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania 

 

 Działalność Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej podejmowana jest na podstawie 
analizy zachodzących zjawisk społecznych oraz oceny możliwości skutecznego im 
przeciwdziałania. Na tej podstawie opracowywane i realizowane są programy działania, 
które zmierzają do wyeliminowania lub zmniejszenia niekorzystnych zjawisk społecznych. 
Podstawowym problemem, którym zajmuje się Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
jest ubóstwo. Przeciwdziałanie temu zjawisku odbywa się w wielu formach, o których będzie 
mowa poniżej. Przyjęto jednak podstawową zasadę, że najwłaściwszą formą niesienia 
pomocy ubogim będzie rozwijanie programu działalności Parafialnych Zespołów Caritas, 
których członkowie w sposób najbardziej bezpośredni spotykają się z potrzebującymi 
pomocy i mają najlepsze rozeznanie w ich sytuacji na swoim terenie. Sieć PZC rozrasta się 
i działa coraz skuteczniej i na większą skalę. W roku 2008 liczba PZC wzrosła z 207 do 211. 
W celu zbierania informacji nt. sytuacji społecznej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 
prowadzone są systematyczne spotkania z członkami Parafialnych Zespołów Caritas oraz 
przedstawicielami instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.  
 

 

prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej 
form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, 
a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, 
niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, 
bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk 
żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów; 

 

Różne obszary 
działalności 
charytatywnej 

Działalność charytatywna Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej odbywa się na kilku 
obszarach, które świadomie zostały wybrane jako najbardziej palące i wymagające 
szczególnego zaangażowania. 
Priorytetem w tej działalności jest pomoc osobom ubogim materialnie ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci, młodzieży oraz rodzin. Działania na pozostałych obszarach są 
podejmowane wówczas, gdy korelują z w/w priorytetami. 
 

Pomoc 
indywidualna 
 

Do Caritas diecezjalnej osoby ubogie zwracają się z prośbą o udzielenie pomocy w trudnych 
sytuacjach życiowych. Dotyczą one zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych 
(jedzenie, ubranie, opłaty za mieszkanie, leki). Udzielenie pomocy przez Caritas odbywa się 
za wiedzą, zgodą i pośrednictwem PZC lub parafii. Pozwala to nie tylko na zweryfikowanie 
prawdziwości danych podanych przez proszącego, ale przede wszystkim daje możliwość 
personalnego kontaktu z potrzebującym i rozeznania autentycznych potrzeb człowieka. 
Caritas udziela zazwyczaj jednorazowej pomocy finansowej w wys. do 500 zł. Pomoc ta jest 
przekazywana za pośrednictwem PZC lub parafii – tam podejmowana jest decyzja 
o sposobie jej przekazania. W roku 2008 Caritas diecezjalna udzieliła pomocy indywidualnej 
na łączną kwotę 20.049,36 zł.  
 
W sytuacjach, w których wymagana jest kosztowna operacja lub leczenie Caritas udostępnia 
swoje konto na potrzeby zbiórek pieniędzy dla chorego.  
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Nadzwyczajna 
pomoc 
indywidualna 

W roku 2008 udzielono także nadzwyczajnej pomocy indywidualnej: 
- 17-osobowej rodzinie z Grębocic - pomoc w kapitalnym remoncie domu, pomoc 
rzeczowa, żywnościowa, badanie wzroku i zakup okularów dla dzieci;  
- matce samotnie wychowującej córkę - Jenin - zakup kontenera mieszkalnego oraz 
remont dotychczasowego pomieszczenia mieszkalnego, które połączono i stworzono w ten 
sposób kilkuizbowe mieszkanie; 
- pogorzelcom z Wysokiej – pomoc w pierwszych chwilach po pożarze domu (dostarczenie 
ubrań, żywności), pomoc w pozyskaniu materiałów budowlanych do odbudowy domu. 
- pogorzelcom z Kolska – odbudowa spalonego domu matki samotnie wychowującej 
4 dzieci (dom w stanie surowym, zamkniętym); 
- rodzinie z niepełnosprawnymi trojaczkami ze Skwierzyny - dzieciom zapewniona 
została opieka rehabilitanta oraz stypendia. Zakupiony został także elektryczny wózek 
inwalidzki. Zorganizowana została zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dom na święta” 
i poczyniono przygotowania do budowy domu dla rodziny. 

- niewidomej samotnej matce z trójką dzieci z Kożuchowa - ramach pomocy udało się 

przebudować mieszkanie i dostosować je do potrzeb osoby niewidomej. Przeprowadzony 

został generalny remont, zakupione meble i sprzęt AGD. Dzieci otrzymały wyprawki szkolne 

oraz stypendia 

- rodziny, której dom został zniszczony w wyniku wybuchu gazu – Nowe Kramsko – 
dostarczano paczki świąteczne, pomoc w zdobyciu materiałów budowlanych. 
 
Projekty realizowano dzięki pomoc Caritas Polska (środki dzięki programowi TVP2 „SOS 
dzieciom), dzięki darczyńcom prywatnym i firmom. 

Świetlice dla 
dzieci i młodzieży 

W 2008 Caritas Diecezjalna we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas prowadziła 
w sumie 74 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym: 

 69 świetlic, w tym 11 posiadających status Specjalistycznych Placówek Wsparcia 
Dziennego 

 3 oddziały świetlicowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat), 

 3 kluby dla młodzieży; w tym 2 posiadających status specjalistycznych placówek 
wsparcia dziennego 

 
Placówki skupiały w tym czasie około 2400 dzieci zapisanych, z tego średnio w ciągu dnia 
około 1300 dzieci. 
Opiekę zapewniało:  

 67 osób odpowiedzialnych za świetlice, w tym 43 zatrudnionych na 31 etatach 
(większość zatrudniona przez PZC) i 32 pracujących w charakterze wolontariuszy 

 500 wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w placówkach jako 
wychowawcy; 

 
W ramach opieki zapewniono dzieciom: 

 bezpieczeństwo w czasie wolnym od zakończenia zajęć lekcyjnych do wieczora,  

 pomoc w odrabianiu lekcji,  

 rozwijanie zainteresowań itp. 

 w 27 placówkach prowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, w 16 pracował 
psycholog lub terapeuta; 

 w 2 placówkach pracował logopeda 

 w 11 placówkach prowadzone były specjalistyczne zajęcia z zakresu muzykoterapii, 
zajęć sportowych, plastyki, zapobiegania przemocy, zapobiegania agresji, 
turystyczne, w wymiarze 6 godzin tygodniowo; placówki te prowadziły regularną 
współpracę z rodzicami dzieci w ramach stałych dyżurów i spotkań; 

Świetlice prowadziły regularne dożywianie dzieci – minimum jeden posiłek dziennie – 
w sumie wydano w ciągu roku 2008 około 270.000 posiłków. 
 
W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami 17 dzieci bezpłatnie uczyło się 
w szkole językowej. 
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Kluby seniora „Diecezjalna Sieć Klubów Seniora Aktywna Jesień” – Program współfinansowany 

ze środków FIO miał na celu realizację, rozwój i organizację inicjatyw na rzecz seniorów. 

Przeprowadzono łącznie 540 godzin zajęć dla seniorów z rehabilitantem, zajęcia 

komputerowe, plastyczne, muzyczne, kulinarne, tai chi, taneczne, „Bezpieczny Emeryt” 

w 20 Klubach Seniora w diecezji. Projekt był współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich. Zorganizowano także spotkanie integracyjne seniorów w teatrze z okazji 

Lubuskiego Tygodnia Seniora, Festyn Pokoleń w Drzonkowie, a także dwie dwudniowe 

wycieczki seniorów do Poznania i Wrocławia. 

 

Stołówki dla 
ubogich 

W 2008 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadziła dwie stołówki dla ubogich 
w Zielonej Górze: przy ul. Bema 32-34 oraz przy ul. Kościelnej 6. Każdego dnia wydawano 
około 350 posiłków, co w skali roku daje ilość około 127.750 porcji. Z okazji świąt 
Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia przygotowano i wydano potrzebującym 800 
paczek z żywnością. Udzielono jednorazowej pomocy w postaci żywności i środków 
czystości około 100 osobom w sytuacjach kryzysowych, które zgłosiły się po pomoc do 
Caritas. 
Stołówki działają we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który finansuje 
większość kosztów (w tym koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła, zatrudnienie 
personelu, koszty eksploatacyjne). Na prowadzenie stołówek pozyskano także środki od 
innych instytucji publicznych: Caritas Polska, Wojewoda Lubuski, Urząd Marszałkowski oraz 
od darczyńców prywatnych. 
 

Magazyn Pomocy 
Żywnościowej 
i Rzeczowej 
w Zielonej Górze 
 

Celem funkcjonowania Magazynu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej jest pozyskiwanie 
i prawidłowe przechowywanie pozyskanych darowizn żywnościowych i rzeczowych, 
a następnie ich przekazywanie dla osób potrzebujących. 
Zdecydowana większość pozyskanych rzeczy przekazana została potrzebującym za 
pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas (żywność, odzież i sprzęty dla 
potrzebujących, wyposażenie świetlic dla dzieci). Również osoby indywidualne z Zielonej 
Góry i okolic korzystały bezpośrednio z pomocy Magazynu (w roku 2008 ok. 450 osób 
skierowanych przez MOPS, GOPS, PZC). 
Magazyn odgrywa również istotną rolę przy organizacji różnego rodzaju akcji 
charytatywnych. Pracownicy i wolontariusze Magazynu biorą czynny udział w akcjach 
organizowanych wspólnie z Centrum Wolontariatu: zbiórki żywności (Wielkanoc, Boże 
Narodzenie), zbiórka artykułów szkolnych „Z uśmiechem do szkoły” (sierpień 2008). 
Do Magazynu przyjęto rzeczy przekazane przez firmy i inne instytucje jako darowizny lub 
sprzedane za symboliczną złotówkę. 
Również mieszkańcy Miasta przekazywali w roku 2008 meble, odzież i sprzęt AGD 
z przeznaczeniem na pomoc potrzebującym. 
Magazyn udzielał wsparcia dla świetlic dla dzieci oraz innych organizacji (w tym: domy 
pomocy społecznej, hospicjum, noclegownie, domy samotnej matki, ośrodki terapeutyczne) 

Magazyn 
w Gorzowie Wlkp. 

Magazyn w Gorzowie Wielkopolskim utworzono w 2008 roku.  

W Magazynie realizowano część programu PEAD 2008 przekazując blisko 140.000 kg 

żywności dla 18.000 osób. 

Do Magazynu przyjmowano darowizny rzeczowe od instytucji i firm oraz mieszkancow 

Gorzowa Wlkp. (odzież, obuwie, meble, sprzęt AGD, artykuły szkolne). Rzeczy te były 

przekazywane osobom potrzebującym. 

Przy Magazynie utworzono Wypożyczalnię Sprzetu Rehabilitacyjnego. 

Program pomocy 
żywnościowej dla 
najuboższej 
ludności UE 
(PEAD 2008) 

Magazyn w Zielonej Górze koordynował w 2008 r. w diecezji program „Dostarczanie 

żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej PEAD 2008” w części przypadającej dla 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ramach programu za pośrednictwem PZC 

zostało przekazanych ok. 783 ton żywności dla ponad 56 tysięcy osób potrzebujących. 

Udział w programie PEAD wiąże się z koniecznością prowadzenia obszernej dokumentacji, 

w tym szczegółowych rozliczeń i sprawozdań.  

W ramach programu fumkcjonowały również magazyny pomocnicze w Nowej Soli, Żarach, 

Sulęcinie, Żukowicach k. Głogowa i Gorzowie Wlkp. 

W roku 2008 zakupiono 17 szaf chłodniczych dla Parafialnych Zespołów Caritas 

z przeznaczeniem na przechowywanie produktów żywnościowych.  



 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

Sprawozdanie roczne z działalności za 2008 r.   s. 6  

 

Programy 
stypendialne 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej koordynuje dwa programy stypendialne oraz 
współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia przy realizacji trzeciego programu 
stypendialnego. 
 
Dla podopiecznych wszystkich programów stypendialnych przeprowadzono 2 trzydniowe 
spotkania formacyjne w  Lwówku Śląskim oraz Sulechowie.  
Następne 2 trzydniowe spotkania stypendyści przygotowali sami – w Jeninie (spotkanie 
pokolonijne), w Nowym Miasteczku (spotkanie przedświąteczne). 
Odbyło się 10 spotkań koordynatora funduszy stypendialnych ze stypendystami, ich 
rodzinami, przedstawicielami PZC lub parafii, z których pochodzą stypendyści. 
56 stypendystów wzięło udział w turnusach kolonijnych w czasie Wakacyjnej Akcji Caritas. 

Diecezjalny 
Fundusz 
Stypendialny  
 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej koordynuje działalność Diecezjalnego Funduszu 
Stypendialnego, którego celem jest wspieranie młodych uzdolnionych uczniów z rodzin 
w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie to odbywa się poprzez przyznanie stypendium oraz 
spotkania formacyjne. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy w wys. 200 zł 
miesięcznie. Pomocą objętych było 65 osób. 
 
12 października 2008 r. zorganizowana została ogólnodiecezjalna zbiórka na rzecz 
funduszu. Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2008 r. Diecezjalna Komisja Stypendialna 
przyznała 65 stypendiów na rok szkolny 2008/2009. 
 

Fundusz 
Stypendialny 
Fundacji Dzieło 
Nowego 
Tysiąclecia 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego 
Tysiąclecia w Warszawie. Fundacja przyznała 25 stypendiów dla uczniów z terenu diecezji. 
 

Program 
„Skrzydła” 
 

W roku 2008 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kontynuuowała udział w programie 
Skrzydła prowadzonym przez Caritas Polska. Celem programu jest pomoc ubogim dzieciom 
poprzez poszukiwanie sponsorów, którzy przekazują pomoc finansową dla konkretnego 
dziecka. Caritas zapewnia ochronę danych osobowych darczyńców i osób objętych pomocą, 
wyznacza w porozumieniu z PZC opiekuna dla dziecka oraz przekazuje sprawozdania dla 
darczyńców. 
 
Program „Skrzydła” w 2008 r. finansowany był z kilku źródeł:  
Carrefour – 20 stypendiów (26 stypendystów) 
PGNiG – 20 stypendiów (28 stypendystów) 
Indywidualni Darczyńcy – 25 stypendiów (35 stypendystów) 
Skarbonka – 5 stypendiów (5 stypendystów) 
 

Akcje 
charytatywne 
 

Akcje charytatywne odgrywają ważną rolę w działalności Caritas Diecezji Zielonogórsko-
Gorzowskiej. Z jednej strony pozwalają one na zdobycie środków potrzebnych w realizacji 
celów statutowych, z drugiej zaś strony są doskonałą okazją do uwrażliwiania społeczeństwa 
na potrzeby ubogich. Zwłaszcza klimat i symbolika przedświątecznych akcji sprzyjają 
zadumie nad powołaniem do realizacji misji miłosierdzia powierzonej każdemu człowiekowi. 
 

Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom 
 

Jak co roku Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej włączyła się w bożonarodzeniową 
akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach akcji rozprowadzono 107.900 świec. 
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – konieczne było zamówienie 
dodatkowych świec. Ofiary złożone w czasie akcji są przeznaczone na organizację 
wakacyjnego wypoczynku dzieci z rodzin ubogich organizowanego przez Parafialne Zespoły 
Caritas. Część ofiar pozostało bezpośrednio w parafiach, które brały udział w akcji.  
 

Chleb Miłości 
 

W okresie Triduum Paschalnego przeprowadzona została wielkanocna akcja Chleb Miłości, 
w ramach której rozprowadzono 79.716 szt. miniaturowych chlebków w specjalnych 
opakowaniach (pudełkach z otworem w kształcie serca). Ofiary złożone w czasie akcji 
zostały przeznaczone na wspieranie działań związanych z funkcjonowaniem świetlic dla 
dzieci prowadzonych przez Parafialne Zespoły Caritas. 
Część ofiar pozostało bezpośrednio w parafiach, które brały udział w akcji. 
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Zbiórki darów 
rzeczowych i 
pomoc świąteczna 
 

W roku 2008 zorganizowane zostały zbiorki żywności przed Wielkanocą i Bożym 
Narodzeniem oraz zbiórka przyborów szkolnych na koniec wakacji. Zebrane dary trafiły do 
najbardziej potrzebujących rodzin za pośrednictwem PZC. 
 
W czasie Wielkanocnej Zbiórki Żywności w dniach 7-9 marca 2008 zebrano ok. 13 ton 
żywności. Akcja była prowadzona w 150 sklepach przy współpracy 1400 wolontariuszy, 
głównie z PZC. Pomoc trafiła do 2864 rodzin. 
 
W czasie akcji „Rodzina Rodzinie na Boże Narodzenie” w dniach 12-14 grudnia 2008 
zebrano ok. 26 ton żywności. Akcja prowadzona była w ok. 250 sklepach przy współpracy 
ok. 1400 wolontariuszy, głównie z PZC. Pomoc trafiła do ok. 4300 rodzin. 
 
Z racji rozpoczętego adwentem nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego obchodzonego 
pod hasłem „Otoczmy troską życie” na Święta Bożego Narodzenia przygotowano dodatkowo 
paczki dla ponad 480 rodzin wielodzietnych. Dary do paczek pochodziły ze zbiórki 
„Rodzina Rodzinie na Boże Narodzenie” oraz od sponsorów prywatnych i firm. 
 
„Z uśmiechem do szkoły” – zbiórka przyborów szkolnych - 22-24 sierpnia 2008 r. 
Zebrano: zeszytów (ok. 9 tys.), przyborów do pisania (ok. 7 tys.) oraz materiałów 
plastycznych i kreślarskich (ok. 3 tys.). Wśród zebranych przyborów znalazły się ponadto 
piórniki, tornistry, plecaki, podręczniki szkolne, a także odzież i obuwie. Pomoc otrzymało 
ok. 1500 dzieci z rodzin potrzebujących. W akcji wzięło udział ponad 430 wolontariuszy. 
 
Rolą Caritas diecezjalnej jest przygotowanie akcji i jej koordynowanie (przygotowanie 
programu akcji i materiałów promocyjno-informacyjnych, zorganizowanie spotkań z PZC 
i wolontariuszami, zdobycie pozwoleń na zbiórki, zorganizowanie promocji akcji itp.) Zadania 
te wykonują głównie Centrum Wolontariatu oraz Magazyn Pomocy Żywnościowej 
i Rzeczowej w Zielonej Górze. 

Poradnictwo dla 
osób bezdomnych 

W roku 2008 prowadzono 2 poradnie dla osób bezdomnych: w Zielonej Górze i Gorzowie 
Wlkp. Osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością mogły korzystać z porad prawnika, 
doradcy zawodowego, psychologa i doradcy środowiskowego, doradcy rodzinnego oraz 
psychologa i terapeuty uzależnień. 

 

pomoc społeczna; 

Obszary działań z zakresu pomocy społecznej pokrywają się z obszarem działalności charytatywnej. 
 

 

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

W świetlicach dla dzieci realizowane są programy edukacyjne, które zawierają elementy związane z pielęgnacją tradycji 
patriotycznych. 

 

ochrona i promocja zdrowia;  

 Znaczną część pomocy indywidualnej stanowi pomoc w pokryciu kosztów zakupu leków lub 
innych kosztów związanych z leczeniem (rehabilitacja, płatne zabiegi medyczne itp.) 
W ramach działalności świetlic dla dzieci prowadzona jest profilaktyka zdrowia psychicznego 
poprzez pracę socjoterapeutów i psychologów. 
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Badania na 
osteoporozę 

W roku 2008 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przeprowadziła akcję badań 
diagnostycznych z zakresu osteoporozy i osteopenii. Bezpłatne badania pomagają wykrywać 
wczesne stadium schorzenia wśród osób powyżej pięćdziesiątego roku życia. Akcja 
prowadzona była w północnej części diecezji, a jej koordynacją zajmowało się Biuro Caritas 
w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorami na poziomie parafialnym były PZC. 
Pierwsza część akcji została zrealizowana w dniach 27.10-20.11.2008 w 12 parafiach. Z badań 
skorzystało 1496 osób. Skorzystały z nich przede wszystkim osoby, które mają utrudniony 
dostęp do lekarzy specjalistów z powodu złego stanu zdrowia, konieczności dojazdów czy 
przyczyn finansowych. 
 

Pomoc w leczeniu 
i rehabilitacji 

W 2008 roku Caritas dofinansowała leczenie lub rehabilitację 27 osób na kwotę 68.442,93 zł 
w ramach udostępniania konta na potrzeby zbiórek pieniężnych dla osób wymagających 
kosztownego leczenia i rehabilitacji. 
 

 

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

Program 
„Indywidualne 
ścieżki kariery 
zawodowej 
szansą dla osób 
niepełno-
sprawnych” 
 
 
 

W roku 2008 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kontynuowała program „Indywidualne 

ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych”, który trwał do końca czerwca 

2008 r. Program realizowany był przez Caritas w całej Polsce w 44 ośrodkach diecezjalnych. 

Dwa ośrodki prowadzi Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – jeden znajdował się 

w Zielonej Górze, drugi w Gorzowie Wielkopolskim.  

Adresatami programu były osoby niepełnosprawne o umiarkowanych lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności. Podczas 10-dniowych warsztatów uczestnicy otrzymali pomoc w zakresie 

aktywizacji zawodowej i społecznej. Warsztaty prowadzone były przez psychologów, doradców 

zawodowych i pedagogów w małych 5-6 osobowych grupach, co gwarantowało możliwość 

indywidualnej pracy z każdym z uczestników. Część warsztatów odbywała się w trybie 

dziennym, a część w trybie całodobowym z noclegami. 

W obydwu ośrodkach w programie wzięło udział  120 osób. 

Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego pod nadzorem PFRON. 
 

Pomoc 
indywidualna dla 
osób niepełno- 
sprawnych  

W roku 2008 udzielana była nadzwyczajna pomoc indywidualna dla osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin: 
- rodzinie z niepełnosprawnymi trojaczkami ze Skwierzyny, 

- niewidomej samotnej matce z trójką dzieci z Kożuchowa. 

W obydwu przypadkach wsparcia udzieliła Caritas Polska oraz prywatni darczyńcy i firmy. 

Obie sytuacje szerzej opisano w punkcie „Nadzwyczajna pomoc indywidualna”. 

 

Wypożyczalnie 
Sprzętu 
Rehabilitacyjnego 

W 2008 otwarto dwie Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego (w Zielonej Górze i w Gorzowie 
Wielkopolskim). Wypożyczalnie zostały powołane w celu pomocy osobom niepełnosprawnym 
i chorym w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego (specjalistyczne łóżka, wózki, wózki 
elektryczne, chodziki, kule itp.). 
W 2008 roku podpisano 366 umów wypożyczenia sprzętu. Pozyskano sprzęt rehabilitacyjny 
z Niemiec, Francji i z Polski. 

Z usług placówki mogą korzystać osoby niepełnosprawne i chore z lekarskim wskazaniem do 

stosowania odpowiedniego sprzętu. Pierwszeństwo do korzystania z wypożyczalni mają osoby 

spoza Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, które mają utrudniony dostęp do tego rodzaju 

pomocy. 
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promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;  

Biuro Aktywizacji 
Bezrobotnych  

Do czerwca 2008 kontynuowano działalność Biura Aktywizacji Bezrobotnych. Główne powody 
rezygnacji z prowadzenia tej placówki to brak środków na jego funkcjonowanie oraz coraz 
mniejsze zainteresowanie osób bezrobotnych jego ofertą. Biuro było elementem programu 
realizowanego w ramach partnerstwa z Caritas Polską finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). W ramach programu w Polsce powstało 6 Biur 
Aktywizacji Bezrobotnych w tym jedno w Zielonej Górze. Biura stosują nowoczesną metodę 
pracy indywidualnej z bezrobotnymi nazywaną „towarzyszeniem”. Metoda ta została 
wypracowana przez Caritas we Francji. 
W latach 2006 - 2008 r. Biuro Aktywizacji Bezrobotnych przyjęło ok. 1000 osób.  
W ramach dialogu społecznego BAB podejmowało współpracę z instytucjami społecznymi 
działającymi na rzecz bezrobotnych. 

 

działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 

Działalność taka odbywała się w sposób pośredni poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników 
i wolontariuszy Caritas diecezjalnej.  

 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 Filozofia działania Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej poprzez sieć Parafialnych 
Zespołów Caritas powoduje rozwój społeczności lokalnych. PZC są często „miejscem 
społecznego poruszenia” skupiającym wokół siebie przedstawicieli różnych wspólnot 
lokalnych, którzy chcą zrobić coś pożytecznego dla swojego środowiska. Również świetlice 
dla dzieci, kluby młodzieżowe oraz kluby seniora prowadzone przez PZC, a wspierane przez 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej skupiają wokół siebie społeczność lokalną 
oferując nie tylko różne formy pomocy, ale również zapraszając do współpracy 
i współuczestniczenia w powstawaniu i rozwoju tych placówek. 

 

działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

Rola świetlic dla 
dzieci 

W świetlicach dla dzieci koordynowanych przez Caritas diecezjalną nie tylko jest 
sprawowana opieka nad dziećmi, ale również prowadzona jest edukacja i wychowanie oraz 
poszukiwane są nowe skuteczne metody edukacyjne i wychowawcze.  
Dzięki pracy socjoterapeutów i psychologów rodzice edukowani są w zakresie metod 
wychowawczych, a dzieci – właściwych postaw społecznych. 

Pedagogika 
wspólnych przeżyć 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej we współpracy z organizacjami partnerskimi 
z Niemiec realizuje program kształcenia wolontariuszy z wykorzystanie elementów 
Erlebnispädagogik – pedagogiki wspólnych przeżyć. Jest to skuteczna metoda 
wychowawcza, w Polsce mało znana. Wykorzystywane są w niej elementy zabaw, wyzwań, 
mocnych przeżyć, które są poddawane refleksji i prowadzą do zmiany postaw. Zastosowanie 
takich metod pedagogicznych pozwala na lepsze dotarcie do dzieci i młodzieży – zwłaszcza 
„trudnej”. 
W roku 2008 odbyły się 3 moduły szkoleniowe. Wzięło w nich udział ok. 40 wolontariuszy 
z Polski i z Niemiec. 
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krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;  

Wakacyjna 
akcja Caritas 
Diecezji 
Zielonogórsko
-Gorzowskiej 
 

Akcja wakacyjna jest prowadzona w ścisłej współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, które 
prowadzą nabór uczestników – dzieci z rodzin ubogich oraz pozyskują część środków finansowych 
na organizację wypoczynku. Caritas diecezjalna jest głównym organizatorem wypoczynku: zawiera 
umowy z ośrodkami, pozyskuje środki finansowe, prowadzi obsługę księgową akcji, koordynuje na 
bieżąco przebieg akcji, dokonuje rozliczenia i przygotowuje sprawozdanie z akcji. 
Kolonie dla dzieci odbywały się w 7 ośrodkach. Łącznie odbyło się 14 turnusów kolonijnych, 
w których wzięło udział ok. 880 dzieci.  
Oprócz tradycyjnych turnusów o charakterze wypoczynkowym, zorganizowano: 2 turnusy polsko-
niemieckie, 2 turnusy polsko-ukraińskie (dzieci polonijne), 1 turnus muzyczny, 1 turnus dla 
Szkolnych Kół Caritas, 1 turnus dla stypendystów, 1 turnus obozu wędrownego. 
Opiekę nad dziećmi sprawowało 90 wychowawców. 
Podmioty bezpośrednio współpracujące z Caritas wysyłające dzieci na kolonie: parafie, ośrodki 
pomocy społecznej, gminne komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Pogotowie 
Opiekuńcze, dom dziecka, stowarzyszenie. 
W ramach Wakacyjnej Akcji Caritas, zorganizowano półkolonie dla dzieci, które były przygotowane 
przez poszczególne Parafialne Zespoły Caritas. Półkolonie były finansowane ze środków 
pochodzących z dotacji urzędów samorządowych oraz ze środków własnych i sponsorów. 
 
Centrum Wolontariatu przeprowadziło akcję „Wolontariusze dzieciom” (lipiec, sierpień 2008) – 
odbyło się 16 zajęć tematycznych – warsztaty plastyczne, kulinarne, zajęcia z tańca towarzyskiego, 
tańce integracyjne, pierwszą pomoc przedmedyczną, a także wyprawy ekologiczne oraz zajęcia 
integracyjne, wykorzystujące Pedagogikę Wspólnych Przeżyć. W akcji udział wzięło ok. 210 dzieci 
wraz z 40 opiekunami z 9 świetlic, które podczas wakacji uczęszczały na półkolonie na terenie 
Zielonej Góry. Organizacja zajęć była możliwa dzięki współpracy wolontariuszy Centrum 
Wolontariatu, a także policjantom Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej, którzy przeprowadzili zajęcia 
„Bezpieczne wakacje z Lupo”. 

 

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;  

W świetlicach dla dzieci realizowane są programy edukacyjne, które zawierają elementy związane z pielęgnacją tradycji 
lokalnych. 
W ramach programu „Diecezjalna Sieć Klubów Seniora Aktywna Jesień” funkcjonuje 20 Klubów Seniora, w których 
prowadzone są zajęcia dla seniorów z rehabilitantem, komputerowe, plastyczne, muzyczne, kulinarne, taneczne, tai chi. 
W 2008 r. wzięło w nich udział 400 osób. 
W listopadzie w Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków Klubów Seniora z okazji Lubuskiego 
Tygodnia Seniora. Seniorzy obejrzeli sztukę teatralną w wykonaniu aktorów Teatru Lubuskiego. W spotkaniu wzięło udział 
349 seniorów z 16 klubów. 
W czerwcu 2008 odbył się festyn „Dzień Rodziny” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin - podopiecznych świetlic, 
oddziałów przedszkolnych oraz klubów młodzieżowych z terenu Zielonej Góry. Podczas festynu pracownicy świetlic 
zaprezentowali pokaz slajdów opowiadających o życiu swoich placówek, natomiast dzieci i młodzież przedstawiły 
przygotowywany pod okiem specjalistów program artystyczny, m. in. piosenki, prace plastyczne oraz inscenizacje 

 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;  

21 września 2008 został zorganizowany festyn sportowy pod nazwą „Festyn Pokoleń – Sokoliada 2008”. W programie 
znalazły się zabawy i zawody sportowe dla seniorów i dzieci (m.in. tenis ziemny, paintball, gra w bule, konkurencje 
sprawnościowe, konkurs w rzucie podkową, zdobywanie odznaki Sprawny-Twardy-Samodzielny, instruktaż nordic 
walking). W imprezie wzięli udział seniorzy z klubów Seniora oraz dzieci ze świetlic– łącznie ok. 250 osób. 
Projekt był współfinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 
W sierpniu i we wrześniu 2008 ramach projektu „Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży”, przy współpracy ze 
Stowarzyszeniem Turystyczno-Sportowym „Sokół” oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, 
zrealizowano dwumiesięczne treningi, w których udział wzięło 90 dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat z regionu lubuskiego. 
Treningi odbywały się w trzech dyscyplinach, tj. triatlonie, pięcioboju oraz tenisie ziemnym. 
Projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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przeciwdziałanie patologiom społecznym;  

Programy 
w świetlicach dla 
dzieci 

W świetlicach dla dzieci realizowane są programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z pracą z dzieckiem trudnym oraz zajęcia 
kompensacyjne. Realizowany jest również program współpracy z rodzicami podopiecznych 
świetlic oraz budowane są lokalne systemy wsparcia dla dzieci i ich rodzin. 

 

ratownictwo i ochrona ludności;  

W ramach akcji „Wolontariusze – dzieciom” w 2008 r. zorganizowano 3 zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 
43 dzieci ze świetlic prowadzone przez ratowników medycznych z Pogotowia Ratunkowego. 

 

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen 
w kraju i za granicą;  

  W sierpniu 2008roku Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadziła zbiórkę na rzecz 
ofiar wichur i trąb powietrznych w Polsce, powodzi na Ukrainie oraz działań wojennych 
w Gruzji. 

 W maju 2008 prowadzono zbiórkę na rzecz ofiar cyklonu w Birmie. 

 Pomoc pogorzelcom z Wysokiej 

 Pomoc w odbudowie domu po pożarze w Kolsku 

 

promocja i organizacja wolontariatu;  

Centrum 
Wolontariatu  
 

1. Prowadzenie baz danych wolontariuszy: 

 Rejestr wolontariuszy PZC z całej diecezji oraz Caritas Diecezjalnej – 2278 osoby 

 Rejestr wolontariuszy związanych z CW - 865 osób 

 Rejestr organizacji współpracujących z CW –36 organizacji 

 

2. Działalność szkoleniowa Centrum Wolontariatu i poradnictwo: 

 W 2008 r. przeprowadzono 13 szkoleń nt. wolontariatu i pedagogiki wspólnych przeżyć 

 Przeszkolonych zostało 169 osób. 

 Udzielono ok. 550 porad dotyczących wolontariatu 

 

3. Promocja wolontariatu: 

 Kampanie informacyjne (plakaty, ulotki, informacje w mediach) 

 Akcje z udziałem wolontariuszy, w które włączały się szkoły (gimnazja, szkoły średnie) 

 Prowadzenie działu wolontariatu na stronie internetowej Caritas 

 Udział w Targach Idei na Uniwersytecie Zielonogórskim 

 Zorganizowanie Zielonogórskich Dni Wolontariatu, w ramach światowego Dnia 
Wolontariusza: 

- zorganizowane seminarium nt. kondycji wolontariatu w zielonogórskich organizacjach 
pozarządowych „Wolontariusz skarbem organizacji” 
- udział w debacie „Wolontariusz: cwaniak, frajer czy altruista?” 
- udział w wystawie „Jeden dzień z życia zielonogórskich organizacji działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych” 
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 4. Akcje zorganizowane przez CW: 

 Wakacyjna Zbiórka Przyborów Szkolnych dla Dzieci „Z uśmiechem do szkoły” (sierpień 
2008) 

 Wielkanocna Zbiórki Żywności Caritas” (marzec 2008) 

 Świąteczna Zbiórka Żywności „Rodzina Rodzinie na Boże Narodzenie” (grudzień 2008) 

 „Wolontariusze dzieciom” – akcja wakacyjna 

 

5. Przygotowane i zrealizowane programy i projekty: 

 „Siła, nadzieja, mądrość – w grupie jest tego więcej”. Program obejmuje prowadzenie przez 

psychologa grup wsparcia dla wolontariuszy pracujących z dziećmi, z osobami chorymi i 

niepełnosprawnymi oraz dla koordynatorów wolontariatu. Odbyło się 13 zajęć, w których 

wzięło udział 86 osób  

 Diecezjalna Sieć Klubów Seniora Aktywna Jesień”.  

Projekt „Wprowadzenie do teorii i praktyki pedagogiki wspólnych przeżyć” Dzięki projektowi 

kolejna grupa wolontariuszy z Polski i z Niemiec mogła zapoznać się z ideą i elementami 

pedagogiki wspólnych przeżyć. Projekt finansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę 

Młodzieży 

Szkolne Koła 
Caritas 
 

W roku 2008 istniały 41 Szkolne Koła Caritas, do których należy ok. 1200 wolontariuszy. 
Głównym celem SKC jest kształtowanie wrażliwości charytatywnej wśród uczniów wszystkich 
rodzajów szkół. 

Parafialne Zespoły 
Caritas 
 

W 211 PZC działa blisko 2000 wolontariuszy. W większości PZC są wyznaczeni koordynatorzy 
wolontariatu, których zadaniem jest koordynowanie pracy wolontariuszy PZC i pozyskiwanie 
nowych wolontariuszy. Koordynatorzy biorą udział w szkoleniach i spotkaniach dla 
koordynatorów wolontariatu organizowanych przez Centrum Wolontariatu. 
Z PZC współpracuje również ok. 500 wolontariuszy pracujący w świetlicach dla dzieci. 
 

 

działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.  

działalność 
szkoleniowa 

Działalność szkoleniowa dotyczy głownie szkoleń dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów 
Caritas, wolontariuszy świetlic dla dzieci oraz wolontariuszy organizacji współpracujących 
z Centrum Wolontariatu. 
W roku 2008 zorganizowano szkolenie dla wolontariuszy PZC dotyczące pisania wniosków oraz 
11 szkoleń z Internetowego Systemy Zarządzania Organizacją dla 196 osób. 
Centrum Wolontariatu przeprowadziło 13 szkoleń dla 169 osób. 
  

Internetowy 
System 
Zarządzania 
Organizacją -  
ISZO 2008 

W roku 2008 zrealizowano projekt „ISZO 2008 – Internetowy System Zarządzania Organizacją”, 
w ramach którego kontynuowano prace nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu 
informatycznego. Jego celem jest usprawnienie współpracy Caritas diecezjalnej oraz 
Parafialnych Zespołów Caritas i parafii, zwłaszcza w zakresie sprawnego przekazywania 
informacji. Przeprowadzono cykl 11 szkoleń, podczas których przedstawiciele PZC zostali 
zapoznani z funkcjonowaniem i obsługą Systemu. Projekt był współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe. 
 

 
Nie prowadzono działalności gospodarczej 
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Przychody  

Wyszczególnienie 

Przychody za rok: 

2008 

Kwota % struktury 

Przychody razem 
Z tego: 

7872647,24 100 

1. Przychody działalności statutowej 7387057,77 93,83 

a) Dotacje 1 788675,83 24,21 

b) Pozostałe 5598381,94 75,79 

2. Przychody działalności statutowej 
pożytku publicznego 
z tego: 

466449,66 5,93 

a) działalności nieodpłatnej 466449,66 100 

3. Inne przychody: 19139,81 0,24 

a) inne przychody finansowe 19139,81 100 

Koszty 

Wyszczególnienie 

Koszty za rok: 

2008 

Kwota % struktury 

Koszty razem 
z tego: 

7872647,24 100 

1. Koszty realizacji poszczególnych 
zadań statutowych 

7134942,36 90,63 

2. Koszty realizacji działalności 
pożytku publicznego 

466449,66 5,93 

3. Koszty ogólnoadministracyjne 
działalności statutowej 

252115,41 3,20 

4. Koszty finansowe 19139,81 0,24 

Inne informacje 
W roku 2008 w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pracował 9-osobowy zespół pracowników etatowych 
W placówkach zatrudnionych było 18 osób: 3 w Centrum Wolontariatu (łącznie 2 etaty), 5 w stołówkach dla ubogich, 
3 w Magazynie, 6 w świetlicach dla dzieci, 1 w Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. 
 
Suma wypłaconych w roku 2008 wynagrodzeń wyniosła 627 684,14 zł brutto. 
Średnie miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wyniosło 3685,00 zł brutto 
(44224,43 zł brutto rocznie). 
Zawarto 160 umów cywilno-prawnych. Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/dzieło wyniosły 388357,59 zł. 
 
W roku 2008 nie zostały nabyte żadne nieruchomości.  
Nabyto środki trwałe o wartości 1074283,48 zł. 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej nie ma zaległości podatkowych – odprowadzana jest zaliczka na podatek 
dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia (deklaracja PIT 4). 
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Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe 
w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego 

 Podmiot Umowa nr Zadanie Dotacja 

1.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

5/2008 
Pomoc społeczna 
(działalność świetlic dla dzieci) 

266 175,00 zł 

2.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

9/2008 Działalność Centrum Wolontariatu 49 100,00 zł 

3.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

14/2008 
Pomoc społeczna 
(jadłodajnie dla ubogich) 

289 214,00 zł 

4.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

16/2008 
Pomoc społeczna  
(działalność świetlic dla dzieci) 

73 412,00 zł 

5.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

25/2008 
Pomoc społeczna 
(paczki żywnościowe dla ubogich) 

27 000,00 zł 

6.  
Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego 

DS.II.JR.8131-34/2008 
Pomoc społeczna (działalność świetlic, Magazynu 
Żywności i Pomocy Żywnościowej, Stołówek,) 

50 000,00 zł 

7.  Urząd Miasta Zielona Góra WO.VI.50142-178/08 
Pomoc społeczna 
(organizacja półkolonii i kolonii letnich dla dzieci) 

7 000,00 zł 

8.  Urząd Miasta Zielona Góra WO.VI.50142-63/08 
Pomoc społeczna 
(organizacja półkolonii zimowych) 

11 000,00 zł 

9.  
Biuro Pełnomocnika ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zielonej Górze 

66/08 
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 
(organizacja wakacji dla dzieci) 

30 000,00 zł 

10.  
Biuro Pełnomocnika ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zielonej Górze 

65/08 
Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 
(organizacja imprez profilaktycznych) 

3 000,00 zł 

11.  
Biuro Pełnomocnika ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zielonej Górze 

29/08 do 41/08 

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów 
Alkoholowych 
(świetlice, kluby młodzieżowe, oddziały 
przedszkolne 

111 000,00 zł 

12.  Lubuski Urząd Wojewódzki 12/Bezd/2008 Poradnictwo dla osób bezdomnych 23 500,00 zł 

13.  Fundacja Fundusz Współpracy 
10073/JFK/PPt-

DG/2007-2005/017-
488.01.01.01/ngo/214 

Internetowy System Zarządzania Organizacją 111 716,43 zł 

14.  
Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej 

723 
Diecezjalna Sieć Klubów Seniora „Aktywna 
Jesień” 

110 891,00 zł 

15.  Lubuski Urząd Wojewódzki 8/2008 Pomoc społeczna (magazyny) 22 000,00 zł 

16.  
Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zielonej Górze 

10/2008 Pomoc społeczna (magazyny) 15 600,00 zł 

17.  
Polsko – Niemiecka 
Współpraca Młodzieży 

P-1603-08-W 
Pedagogika Wspólnych Przeżyć w pracy z 
młodzieżą 

9 914,85 zł 

18.  
Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji 

12/165/2008 „Tańcz z głową” 12 363,98 

Zadania publiczne realizowane w ramach powyższych umów zostały rozliczone poza umową 
z pozycji nr 13 (złożono sprawozdanie, trwa proces weryfikacyjny). 
 
W okresie sprawozdawczym w Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej nie była 
przeprowadzona kontrola. 
 


