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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 kaŜdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd,
narodowość, rasę i przekonania.

Działalność statutowa
krzewienie i oŜywianie 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 uwraŜliwianie innych na potrzeby ubogich.
Odbywa się to poprzez docierania do ogółu społeczeństwa poprzez róŜnego rodzaju
kampanie i wyszczególnianie tego aspektu za pośrednictwem parafii (ogłoszenia,
komunikaty), jak równieŜ za pośrednictwem nowoczesnych środków przekazu: radia,
telewizji, prasy, Internetu. W roku 2005 powstała nowa strona internetowa Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wykorzystywane są takŜe 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 Caritas oraz Kwartalnik Caritas.
W roku 2005 rozpoczął się proces wprowadzania nowego logo Caritas, którego właścicielem
jest Caritas Polska. Zawarto porozumienie dotyczące zasad udostępniania znaku dla Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Logo Caritas zaczęto stosować o wiele częściej
wykorzystując je nie tylko na materiałach drukowanych, ale równieŜ na koszulkach, flagach,
„smyczach” na szyję, torbach reklamowych. Rolą takiej wizualizacji jest nie tylko promocja
organizacji, ale równieŜ zwracanie uwagi na potrzebujących. Jest to moŜliwe dzięki
rozpoznawalności znaku i jednoznacznemu kojarzeniu Caritas jako organizacji pomagającej
potrzebującym i zachęcającej do włączania się w tę pomoc.

formacja
charytatywna

W szczególny sposób formacją charytatywną objęci są wolontariusze i członkowie
Parafialnych Zespołów Caritas, dla których zorganizowano 3 serie rekolekcji formacyjnych
dla 170 osób oraz dni skupienia.
Wsparciu formacji charytatywnej w parafiach słuŜą równieŜ „Zeszyty formacyjne dla
parafialnych grup charytatywnych” – wydawnictwo przygotowywane przez Fundację „Pro
Caritate” i przekazywane przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej do kaŜdej
parafii. „Zeszyty” są wydawane w dwóch wersjach: dla dorosłych i młodzieŜy. Składają się
one z dwunastu konspektów spotkań (na kaŜdy miesiąc roku liturgicznego) dla grup
parafialnych zajmujących się pracą charytatywną.
KsięŜa pracujący w Caritas brali udział w mszach, naboŜeństwach i spotkaniach
w parafiach, na które byli zapraszani przez poszczególnych księŜy proboszczów.
W seminarium duchownym prowadzone były zajęcia dla diakonów nt. misji i działalności
Caritas.
W 132 parafiach istnieją Grona Wspierających Ubogich, które zrzeszają blisko 6000 osób
wspierających działalność Caritas ofiarami finansowymi oraz duchowymi.
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formacja
przez 5 czerwca 2005 miała miejsce uroczystość wręczenia nagród CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI.
Nagrodę ustanowił Biskup Diecezjalny Adam Dyczkowski na wniosek Caritas Diecezji
promowanie
Zielonogórsko-Gorzowskiej i Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
dobrych
z Gorzowa Wielkopolskiego, które odpowiadają za organizację uroczystości wręczenia
przykładów
nagród. W roku 2005 przyznano 5 statuetek. Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI ma na
celu nie tylko nagradzać osoby szczególnie wyróŜniające się na polu działalności
charytatywnej, ale równieŜ ukazywać dobre wzorce i skłaniać ku naśladowaniu dobrych
przykładów.

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 moŜliwości 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 poniŜej. Przyjęto jednak podstawową zasadę, Ŝe 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 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 innych organizacji pozarządowych.

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

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

Pomoc
indywidualna

Do Caritas diecezjalnej osoby ubogie z prośbą o udzielenie pomocy w trudnych sytuacjach
Ŝyciowych. 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 moŜliwość 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 2005 Caritas diecezjalna udzieliła pomocy w blisko 170
przypadkach na łączną kwotę 29.986 zł. Co roku zaangaŜowanie Caritas diecezjalnej w ten
rodzaj pomocy maleje, poniewaŜ zadania te są przejmowane przez istniejące
i nowopowstające PZC. Na poziomie parafii poszczególne potrzeby proszących są
zaspokajane w całości lub częściowo. O spadku zaangaŜowania środków finansowych
decyduje teŜ wzrost pomocy Ŝywnościowej w ramach programu PAED. W sytuacjach,
w których wymagana jest kosztowna operacja lub leczenie Caritas udostępnia swoje konto
na potrzeby zbiórek pieniędzy dla chorego.
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Świetlice
dla W 2005 roku w ramach sieci świetlic Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
dzieci i młodzieŜy funkcjonowało 66 placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy. Placówki te

są prowadzone bezpośrednio przez PZC. Rolą Caritas jest koordynowanie ich pracy,
wsparcie materialne, organizacyjne i szkoleniowe.
− 61 świetlic, w tym 11 posiadających status specjalistycznych placówek wsparcia
dziennego
− 3 oddziały świetlicowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
− 2 kluby dla młodzieŜy;
Placówki skupiały w tym czasie około 2100 dzieci zapisanych, z tego średnio kaŜdego dnia
w zajęciach uczestniczyło około 1250 dzieci.
Opiekę zapewniało:
− 67 kierowników, w tym 38 zatrudnionych na etacie i 29 pracujących w charakterze
wolontariuszy
− 651 wolontariuszy bezpośrednio zaangaŜowanych w placówkach jako wychowawcy.
51 placówek czynnych jest przez pięć dni w tygodniu, 1 w soboty, pozostałe od 2 do 4 dni
tygodniowo.
W ramach opieki zapewniano dzieciom –
− bezpieczeństwo w czasie od zakończenia zajęć lekcyjnych do wieczora,
− pomoc w odrabianiu lekcji,
− rozwijanie zainteresowań itp.
− w
24
placówkach
prowadzono
zajęcia
socjoterapeutyczne,
w 13 pracował psycholog;
− świetlice prowadziły regularne doŜywianie dzieci – minimum jeden posiłek dziennie –
w sumie wydano w ciągu roku 2005 około 225.000 posiłków.
W 2005 roku zakończono kurs socjoterapii dla 50 kierowników świetlic oraz szkolenie
nt. Praca z dzieckiem zdolnym – dla kierowników i wolontariuszy świetlicowych.
W ramach współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami
− 10 dzieci objętych opieką świetlicową, bez pobierania czesnego, uczęszczało do szkoły
społecznej w Zielonej Górze,
20 dzieci z Sulechowa, śar i Zielonej Góry, bezpłatnie uczyło się w szkole językowej.

Stołówki
ubogich

dla W lutym 2005 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej uruchomiła druga stołówkę dla

Magazyn Pomocy
śywnościowej
i
Rzeczowej

ubogich w Zielonej Górze przy ul. Bema 32-34 (stołówka przy ul. Kościelnej 6 działa od
1994 r.) Łącznie obie stołówki wydawały dziennie około 500 posiłków. W ciągu 2005 roku
wydano około 180 000 posiłków. W stołówkach wydano równieŜ ponad 1100 paczek
Ŝywnościowych przed Świętami Wielkanocnymi i BoŜym Narodzeniem.
Stołówki działają we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który
sfinansował ok. 90% kosztów (w tym koszty przygotowania posiłków, wsad do kotła,
zatrudnienie personelu, koszty eksploatacyjne). Dotacje przekazali równieŜ: Lubuski Urząd
Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Celem funkcjonowania Magazynu Pomocy śywnościowej i Rzeczowej jest pozyskiwanie
i prawidłowe przechowywanie pozyskanych darowizn Ŝywnościowych i rzeczowych, a
następnie ich przekazywanie dla osób potrzebujących.
Zdecydowana większość pozyskanych rzeczy przekazana została potrzebującym za
pośrednictwem Parafialnych Zespołów Caritas (Ŝywność, odzieŜ i sprzęty dla
potrzebujących, wyposaŜenie świetlic dla dzieci). RównieŜ osoby indywidualne z Zielonej
Góry i okolic korzystały bezpośrednio z pomocy Magazynu (w roku 2005 ok. 300 osób
skierowanych przez MOPS, GOPS, PZC).
Magazyn odgrywa równieŜ istotną rolę przy organizacji róŜnego rodzaju akcji
charytatywnych. Pracownicy i wolontariusze Magazynu biorą czynny udział w akcjach
organizowanych wspólnie z Centrum Wolontariatu: zbiórki Ŝywności (Wielkanoc, BoŜe
Narodzenie), zbiórka artykułów szkolnych „Z uśmiechem do szkoły” (sierpień 2005).
Magazyn koordynował w 2005 r. w diecezji program „Dostarczanie Ŝywności dla najuboŜszej
ludności Unii Europejskiej PEAD 2005” w części przypadającej dla Caritas Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. W ramach programu za pośrednictwem PZC zostało
przekazanych ok. 400 ton Ŝywności (246 189 l. mleka UHT, 70 625 kg ryŜu, 32 560 kg mąki,
10 560 kg makaronu, 20 722 kg sera topionego, 14 574 kg sera Ŝółtego twardego) dla
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ponad 35 tysięcy osób potrzebujących. Wartość tej Ŝywności wyniosła 1.153.416,16 zł.
Udział w programie PEAD wiąze się z koniecznością prowadzenia obszernej dokumentacji,
w tym szczegółowych rozliczeń i sprawozdań.
Do Magazynu przyjęto rzeczy przekazane przez firmy i inne instytucje jako darowizny lub
sprzedane za symboliczną złotówkę:
zestawy mebli uzyskany (delegatura NIK w Zielonej Górze, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ); makaron („Sulma” – Sulechów); spodnie mix-dŜins
– 300 szt. (firma ROCK); odzieŜ dŜinsowa – ok. 1700 szt. (Caritas Polska, firma VEGAS z
Wrocławia); obuwie (firma HENGST – 403 pary); obuwie Scholl - 470 par (pośrednictwo
Caritas Polska); art. spoŜywcze („Bać-Pol”, UNIMA, LIDL, Ziel. Góra, śary, śagań ), art.
cukiernicze i słodycze (MAGNOLIA, „OAZA”), obuwie domowe (ARCOBALENO – 24.600
par), ziemniaki do stołówki (od rolników); Lek Metifor (Polfarmex S.A. – Kutno); łóŜka
szpitalne, materace i odzieŜ uŜywaną z Niemiec i Francji; wózki inwalidzkie, meble z
Niemiec (3 TIR-y).
Mieszkańcy Zielonej Góry przekazali w roku 2005: 58 wersalek, 25 foteli, 14 kpl. mebli
kuchennych, 19 kpl. meblościanek, 26 artykułów AGD /pralki, lodówki, kuchenki gazowe,
zamraŜarki/, 12 telewizorów, krzesła, stoliki łóŜeczka dziecinne, biurka szkolne
i komputerowe, wykładzinę dywanową.
W grudniu 2005 r. Caritas otrzymała od partnera z Niemiec stowarzyszenia Aktion Umwelt
für Kinder uŜywany samochód dostawczy Fiat DUCATO przeznaczony do obsługi
Magazynu.

Diecezjalny
Fundusz
Stypendialny im.
Bp.
Adama
Dyczkowskiego

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 rocznego
stypendium oraz spotkania formacyjne. W sierpniu 2005 zakończyła się druga edycja
programu stypendialnego. Pomocą objętych było 61 osób, które otrzymywały comiesięczne
stypendium w wysokości 200 zł przez okres 10 miesięcy oraz wzięły udział w wakacyjnym
obozie formacyjnym i spotkaniu z Ojcem Świętym w czasie Światowych Dni MłodzieŜy
w Kolonii.
23 października 2005 r. zorganizowana została ogólnodiecezjalna zbiórka na rzecz
funduszu, a w dniach 16 i 17 X w Głogowie i w Zielonej Górze odbyły się koncerty pamięci
Jana Pawła II, w ramach których wykonana została Mała msza uroczysta Gioacchino
Rossiniego. Po koncertach przeprowadzona została kwesta na rzecz Funduszu.
Komisja stypendialna przyznała 60 stypendiów.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej współpracuje z Fundacją Dzieło Nowego
Fundusz
Tysiąclecia
w Warszawie. Fundacja przyznaje 21 stypendiów dla uczniów z terenu diecezji.
Stypendialny
Fundacji
Dzieło
Nowego
Tysiąclecia

Program
„Skrzydła”

W roku 2005 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przystąpiła do programu Skrzydła
prowadzonego 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.
Na rzecz programu darczyńcy przekazali 21 305,00 zł. Programem „Skrzydła” objętych jest
27 dzieci. Na kolejnych darczyńców oczekuje 37 zgłoszonych dzieci.
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Akcje
charytatywne

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

Wigilijne
Dzieło Jak co roku Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej włączyła się w boŜonarodzeniową
Pomocy Dzieciom akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach akcji rozprowadzono ponad 100.000

świec. Akcja cieszyła się bardzo duŜym zainteresowaniem – konieczne było zamówienie
dodatkowych świec. Ofiary złoŜone 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 ponad 80.000 szt. miniaturowych chlebków w specjalnych
opakowaniach (pudełkach z otworem w kształcie serca). Ofiary złoŜone 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.

Pamiętaj
o Akcja została zorganizowana przed uroczystością Wszystkich Świętych i polegała na
zmarłych – pomóŜ rozprowadzaniu zniczy ze specjalnym oznakowaniem logo akcji. W akcji wzięło udział
20 Parafialnych Zespołów Caritas. Rozprowadzono ok. 18.000 szt. zniczy.
Ŝywym
Akcja nie cieszyła się spodziewanym zainteresowaniem.
Zbiórki
darów W roku 2005 zorganizowane zostały zbiorki Ŝywności przed Wielkanocą i BoŜym
Narodzeniem. Przed Wielkanocą zebrano ponad 4 tony Ŝywności, a przygotowane paczki
rzeczowych
Ŝywnościowe trafiły do ok. 1000 rodzin (część Ŝywności zakupiono). Przed BoŜym
Narodzeniem zorganizowano akcję „Rodzina Rodzinie na BoŜe Narodzenie”, która była
przeprowadzona w ścisłej współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas. Wzięło w niej udział
58 PZC i blisko 700 wolontariuszy. Akcję prowadzono w 187 sklepach. Zebrano ponad 16 t.
Ŝywności. Przygotowano paczki dla ok. 2.500 osób.
W dniach 19-21 sierpnia zorganizowana została zbiórka przyborów szkolnych pod nazwą
„Z uśmiechem do szkoły”. W zbiórce wzięły udział Parafialne Zespoły Caritas. Zebrane
przybory szkolne przekazane zostały ponad 1.500 dzieciom.
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 śywnościowej
i Rzeczowej.

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.
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ochrona i promocja zdrowia;
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej otrzymała kilkakrotnie dary rzeczowe w postaci
leków lub szczepionek. Dary te zostały przekazane punktom aptecznym prowadzonym przez
dwa Parafialne Zespoły Caritas, które wydają podarowane leki osobom najuboŜszym pod
nadzorem wykwalifikowanego farmaceuty. Część leków była przekazywana placówkom słuŜby
zdrowia lub innym instytucjom opiekującym się chorymi.
W roku 2005 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pomogła Hospicjum św. Kamila w
Gorzowie Wielkopolskim w pozyskaniu środków na wakacyjny wyjazd dzieci i młodzieŜy –
5.000 zł od Caritas Polska.
Znaczną część pomocy indywidualnej stanowi pomoc w pokryciu kosztów zakupu leków lub
innych kosztów związanych z leczeniem (rehabilitacja, płatne zabiegi medyczne itp.)

działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
W roku 2005 funkcjonowała świetlica integracyjna przy ul. Bema 32-34, do której uczęszczały
dzieci niepełnosprawne (głównie z zespołem Downa) oraz dzieci zdrowe z ubogich rodzin.
Średnio w zajęciach świetlicy korzystało dziennie około 35 dzieci, w tym około
15 niepełnosprawnych. Świetlica była prowadzona przez Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.

promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
i zagroŜonych zwolnieniem z pracy;
Aktywizacja
zawodowa
i
społeczna
młodzieŜy
bezrobotnej przez
wolontariat

W 4 kwartale 2005 r. Centrum Wolontariatu zrealizowało program zatytułowany „Poznaj siebie,
a pracodawca pozna się na Tobie”. Celem programu była aktywizacja zawodowa i społeczna
młodzieŜy bezrobotnej przez wolontariat. W programie udział wzięła 23 osobowa grupa
młodzieŜy z Zielonej Góry i okolic – program finansowany był przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Biuro Aktywizacji
Bezrobotnych
–
przygotowania

W roku 2005 rozpoczęto przygotowania do otwarcia Biura Aktywizacji Bezrobotnych. Powstanie
Biura jest elementem programu realizowanego w ramach partnerstwa z Caritas Polską
finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny). W ramach
programu w Polsce powstanie 6 Biur Aktywizacji Bezrobotnych w ty jedno w Zielonej Górze.
Biura będą stosować nowoczesną metodę pracy indywidualnej z bezrobotnymi nazywaną
„towarzyszeniem”. Metoda ta została wypracowana przez Caritas we Francji.
W ostatnim kwartale 2005 r. przygotowano pomieszczenia dla Biura oraz przygotowano jego
pracowników, którzy wzięli udział w serii szkoleń i wizyt studyjnych.

Zatrudnianie osób Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
pomagała bezrobotnym poprzez zatrudnianie ich w ramach prac interwencyjnych czy staŜy
bezrobotnych
zawodowych. W latach 2004-2005 w ramach takiej formy zatrudnienia pracowało w Caritas
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 10 osób.

działalność
wspomagająca
przedsiębiorczości;

rozwój

gospodarczy,

w

tym

rozwój

Działalność taka odbywała się w sposób pośredni poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników i
wolontariuszy Caritas diecezjalnej. Zorganizowano szkolenia z zakresu socjoterapii, dzięki którym 50 osób ma moŜliwość
podjęcia dodatkowej działalności zarobkowej i większa część z nich taką pracę podjęła.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Sprawozdanie roczne z działalności za 2005 r.

s. 7

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 róŜnych wspólnot
lokalnych, którzy chcą zrobić coś poŜytecznego dla swojego środowiska. RównieŜ świetlice
dla dzieci, kluby młodzieŜowe oraz kluby seniora prowadzone przez PZC, a wspierane przez
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej skupiają wokół siebie społeczność lokalną
oferując nie tylko róŜne formy pomocy, ale równieŜ zapraszając do współpracy
i współuczestniczenia w powstawaniu i rozwoju tych placówek.

działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
Rola świetlic
dzieci

dla W świetlicach dla dzieci koordynowanych przez Caritas diecezjalną nie tylko jest
sprawowana opieka nad dziećmi, ale równieŜ prowadzona jest edukacja i wychowanie oraz
poszukiwane są nowe skuteczne metody edukacyjne i wychowawcze.
10 dzieci ze świetlic, bez pobierania czesnego, uczęszczało do szkoły społecznej w Zielonej
Górze, a 20 dzieci z Sulechowa, śar i Zielonej Góry, bezpłatnie uczyło się w szkole
językowej.

Pedagogika
wspólnych przeŜyć

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej we współpracy z organizacjami partnerskimi z
Niemiec realizuje program kształcenia wolontariuszy z wykorzystanie elementów
Erlebnispädagogik – pedagogiki wspólnych przeŜyć. Jest to skuteczna metoda
wychowawcza, w Polsce mało znana. Wykorzystywane są w niej elementy zabaw, wyzwań,
mocnych przeŜyć, które są poddawane refleksji i prowadzą do zmiany postaw. Zastosowanie
takich metod pedagogicznych pozwala na lepsze dotarcie do dzieci i młodzieŜy – zwłaszcza
„trudnej”.

krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieŜy;
Wakacyjna akcja
Caritas Diecezji
ZielonogórskoGorzowskiej

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 bieŜąco przebieg akcji, dokonuje rozliczenia i przygotowuje
sprawozdanie z akcji.
Turnusy kolonie przeprowadzone zostały w 8 ośrodkach kolonijnych:
− Bukowcu i Świeradowie - w górach
− Międzyzdrojach i Trzęsaczu – nad morzem
− Długiem – nad jeziorem
− Annahütte, Oberwiesenthal i Templin – w Niemczech;
− Łącznie przeprowadzono 23 turnusy kolonijne, w tym integracyjne 2 polsko-niemieckie,
− W wakacjach wzięło udział: 1189 dzieci, w tym 100 – dzieci byłych pracowników PPGR;
− Opiekę zapewniło 118 kierowników i wychowawców, pracujących w charakterze
wolontariuszy.
− 50 dzieci wzięło udział w ogólnopolskim Festynie Wakacyjnym Caritas w Sopocie.
Na organizacje Wakacyjnej Akcji Caritas 2005 wydano 731.521,06 zł, z czego z dotacji pochodzi
174.010,00 zł, ze środków własnych zaś 557.511,06 zł (w tym: ofiary Wigilijnego Dzieła Pomocy
Dzieciom, 1% podatku, wpłaty PZC).

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
W świetlicach dla dzieci realizowane są programy edukacyjne, które zawierają elementy związane z pielęgnacją tradycji
lokalnych.
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upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
W lipcu został zorganizowany obóz rowerowy dla 15 dzieci.

przeciwdziałanie patologiom społecznym;
Programy
w świetlicach
dzieci
Ośrodek
ANASTASIS

dla

W świetlicach dla dzieci realizowane są programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, terapii
uzaleŜnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, związane z pracą z dzieckiem trudnym oraz
zajęcia kompensacyjne.
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej współpracuje z Katolickim Ośrodkiem
Rehabilitacyjno–Readaptacyjnym Dla MłodzieŜy ANASTASIS. Ośrodek mieści się
w miejscowości Strychy, w budynku, w którym wcześniej mieścił się Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Caritas. Caritas pomagała finansowo w remoncie budynku kwotą 24.039,20 zł.

ratownictwo i ochrona ludności;
W październiku 2005 r. zorganizowane zostało „Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
przedmedycznej”, w którym wzięli udział wolontariusze współpracujący z Centrum Wolontariatu Caritas. Fundusze
pozyskała niepformalna grpa wolontariuszy wspólpracująca z Centrum Wolontariatu.

pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
• W lipcu 2005 r. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej gościła 43 dzieci z miejscowości
Biesłan w Północnej Osetii – ofiary ataku terrorystycznego na szkołę w tej miejscowości.
• Prowadzone były zbiórki pienięŜne dla ofiar trzęsień ziemi w Iranie i Pakistanie, fal tsunami na
Oceanie Indyjskim, wojny domowej w Sudanie.
• Zebrane ofiary są przekazywane do Caritas Polska, która realizuje programy pomocy
zagranicznej.

działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
• Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w roku 2005 kontynuowała współpracę
z partnerami z Niemiec. Głównym partnerem jest Stowarzyszenie Aktion Umwelt für Kinder.
Współpraca dotyczy przekazywania pomocy rzeczowej (meble, odzieŜ), kształcenia
wolontariuszy w ramach Erlebnispädagogik oraz wymiany dzieci i młodzieŜy (m.in. w ramach
Programu MłodzieŜ).
• Odbyły się równieŜ spotkania informacyjno-robocze z przedstawicielami Caritas z Niemiec
(w Cottbus i Berlinie).
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promocja i organizacja wolontariatu;
Centrum
Wolontariatu

Rok 2005 był pierwszym pełnym rokiem działalności Centrum Wolontariatu. Główne zadania
Centrum to:
• promocja idei wolontariatu w społecznościach lokalnych oraz pozyskiwanie wolontariuszy
i koordynowanie ich pracy
• szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach pozarządowych
i innych instytucjach – zorganizowano 38 szkoleń, w których wzięło udział 627 osób.
• przygotowanie organizacji do dobrej współpracy z wolontariuszami – organizowano
szkolenia oraz spotkania, udzielano porad telefonicznych i osobistych
• prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontarystycznej (bazy danych wolontariuszy oraz
instytucji i innych organizacji pozarządowych, chętnych do korzystania z ich świadczeń oraz
pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy wolontariuszami a organizacjami)
• wspieranie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych przez oferowanie im pracy
wolontarystycznej
• koordynowanie pracy wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas
• pomoc w organizacji zbiórek i innych akcji z udziałem wolontariuszy
Realizacja projektów przygotowanych przez Centrum Wolontariatu:
1) „Wolontariat w Domach Pomocy Społecznej i innych placówkach, zajmujących się opieką nad
osobami starszymi i chorymi w Zielonej Górze”. W ramach programu oferowano ponadto
dodatkowe szkolenia oraz skoordynowanie działań placówek w zakresie wolontariatu.
2) „Siła, nadzieja, mądrość – w grupie jest tego więcej”. Program obejmuje prowadzenie przez
psychologa grup wsparcia dla wolontariuszy.
3) „Poznaj siebie, a pracodawca pozna się na Tobie”. Celem programu była aktywizacja
zawodowa i społeczna młodzieŜy bezrobotnej przez wolontariat. W programie udział wzięła
23 osobowa grupa młodzieŜy z Zielonej Góry i okolic – program finansowany przez Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.
4) „Aktywna Jesień. Krok 1”. Program miał na celu realizację, rozwój i organizację inicjatyw na
rzecz seniorów. W programie udział wzięła 15 osobowa grupa wolontariuszy z Parafialnych
Zespołów Caritas, którzy przeszli szkolenie z zakresu andragogiki, animacji czasu wolnego osób
starszych, zasad poszukiwania funduszy, zasad prowadzenia punktów aktywizacyjno –
opiekuńczych oraz wspólnie opracowali program działalności tych punktów dla seniorów program finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
5) Działalność szkoleniowa Centrum Wolontariatu - Odbyły się szkolenia podstawowe oraz
tematyczne:
„Ja – Wolontariusz”, „Wolontariusz skarbem organizacji”, „Wolontariat w świetle prawa”,
Planowanie, projekty, pozyskiwanie funduszy, pisanie wniosków, „Praca z dzieckiem zdolnym”,
„Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się”, „Proste tańce integracyjne w pracy
z grupą”, szkolenia komputerowe – program finansowany przez Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
6) „Wolontariusze Wspólnych PrzeŜyć” – grupa wolontariuszy szkolonych w Niemczech
z Erlebnispädagogik (Pedagogiki Wspólnych PrzeŜyć) –„Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa
i pierwszej pomocy przedmedycznej”, w ramach którego grupa zrealizowała 4 zajęcia
z wykorzystaniem metod EP z dziećmi i młodzieŜą oraz 1 szkolenie dla wolontariuszy - program
finansowany z Youth Bank oraz 2 zajęcia w ramach akcji „Wolontariusze – dzieciom”.

Szkolne
Caritas

Koła W roku 2005 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozpoczęła tworzenie Szkolnych Kół
Caritas. Odbyły się dwa spotkania organizacyjno-informacyjne dla przedstawicieli SKC. Obecnie
funkcjonuje 16 SKC, do których naleŜy 340 wolontariuszy.

Parafialne Zespoły W PZC działa blisko 2000 wolontariuszy. W większości PZC są wyznaczeni koordynatorzy
wolontariatu, których zadaniem jest koordynowanie pracy wolontariuszy PZC i pozyskiwanie
Caritas
nowych wolontariuszy. Koordynatorzy biorą udział w szkoleniach i spotkaniach dla
koordynatorów wolontariatu organizowanych przez Centrum Wolontariatu.
Z PZC współpracuje równieŜ ponad 650 wolontariuszy pracujący w świetlicach dla dzieci.
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działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub
finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze poŜytku
publicznego.
działalność
szkoleniowa

Działalność szkoleniowa dotyczy głownie szkoleń dla wolontariuszy Parafialnych Zespołów
Caritas, świetlic dla dzieci oraz organizacji współpracujących z Centrum Wolontariatu.
W roku 2005 zorganizowano 38 szkoleń dla wolontariuszy PZC i innych organizacji,
w których wzięło udział 627 osób.

system
informatyczny

W roku 2005 rozpoczęto prace nad przygotowanie systemu informatycznego, którego celem
jest usprawnienie współpracy Caritas diecezjalnej oraz Parafialnych Zespołów Caritas i
parafii, zwłaszcza w zakresie sprawnego przekazywania informacji. Pierwszym elementem
systemu jest przejrzysta i funkcjonalna strona internetowa, na której zamieszczane są m.in.
informacje potrzebne w działalności PZC i innych organizacji współpracujących z Caritas.

Nie prowadzono działalności gospodarczej

Przychody
Przychody za rok:
Wyszczególnienie

2005
Kwota

% struktury

Przychody razem
Z tego:

4 275 858,87

100

1. Przychody działalności statutowej

4 131 779,83

96,63

a) Dotacje

1 056 774,12

25,57

b) Pozostałe

3 075 005,71

74,43

144 079,04

3,37

144 079,04

100

2. Przychody działalności statutowej
poŜytku publicznego
z tego:
a) działalności nieodpłatnej

Koszty
Koszty za rok:
Wyszczególnienie

2005
Kwota

Koszty razem
z tego:

% struktury

4 275 858,87
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1. Koszty realizacji poszczególnych
zadań statutowych
2. Koszty realizacji działalności
poŜytku publicznego
3. Koszty ogólnoadministracyjne
działalności statutowej

3 728 175,23

87,19

144 079,04

3,36

403 604,60

9,45

Inne informacje
W roku 2005 w biurze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej pracował 7-osobowy zespół pracowników etatowych i
2 osoby w ramach umowy o dzieło.
W placówkach zatrudnionych było 19 osób: 4 w Centrum Wolontariatu (łącznie 2 etaty), 7 w stołówkach dla ubogich, 4 w
Magazynie, 4 w świetlicach dla dzieci.
Suma wypłaconych w roku 2005 wynagrodzeń wyniosła 216.480,58 zł brutto
Średnie miesięczne wynagrodzenie Dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej wyniosło 1.850 zł brutto
(22.200 zł brutto rocznie).
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wyniosły 25.446,00 zł.
Nabyte zostały jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym PKO Credit Suisse o wartości 13.734,12 zł
W roku 2005 nie zostały nabyte Ŝadne nieruchomości. W drodze inwentaryzacji wprowadzono w wykazie środków
trwałych nieruchomości o wartości 138.000 zł: budynek z śarach (100.000 zł) – uŜyczony nieodpłatnie Towarzystwu
Brata Alberta w celu prowadzenia Domu Samotnej Matki oraz lokal w Nowej Soli (38.000 zł) – uŜytkowany przez
Parafialny Zespół Caritas przy par. pw. Św. Michała Archanioła w Nowej Soli, który prowadzi tam świetlicę dla dzieci.
Nabyto środki trwałe o wartości 20.690,77 zł oraz w drodze inwentaryzacji wprowadzono w wykazie środków trwałych
środki trwałe o wartości 146.908,00 zł.

Działalność zlecona przez podmioty państwowe i samorządowe
w formie powierzenia lub wsparcia realizacji zadania publicznego
L.p.

Podmiot

nr umowy

zadanie

kwota

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
1 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (organizacja
18/2005 wakacji dla dzieci)

64 610,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
2 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (jadłodajnia dla
16/2005 ubogich)

64 831,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
3 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (jadłodajnia dla
Aneks 1/2005 ubogich)

30 870,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
4 Zielonej Górze

Pom. Społ. (magazyn pomocy
15/2005 Ŝywnościowej i rzeczowej)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
5 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (prowadzenie
14/2005 Centrum Wolontariatu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
6 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (prowadzenie Klubu
13/2005 Seniora)

4 173,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
7 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (działalność świetlic
9/2005 dla dzieci)

140 422,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
8 Zielonej Górze

Pomoc społeczna (działalność świetlic
Aneks 2/2005 dla dzieci)

4 000,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
10 Zielonej Górze
11 Miasto Zielona Góra

7 825,00 zł
60 000,00 zł

Pomoc społeczna (jadłodajnia dla
1/2005 ubogich)

291 270,00 zł

IS.III.3026-5222/05 Organizacja koncertu charytatywnego
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5 000,00 zł

12 Miasto Zielona Góra
13 Miasto Zielona Góra
14 Miasto Zielona Góra
15 Miasto Zielona Góra

16 Zarząd Województwa Lubuskiego
Urząd Pełnomocnika ds.
Rozwiązywania Problemów
17 Alkoholowych w Zielonej Górze
18 Skarb Państwa, Wojewoda Lubuski
19 MENiS
20 MENiS
21 MENiS
Ministerstwo Pracy i Polityki
22 Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki
23 Społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki
24 Społecznej

IS.III.3026-5156/05 Półkolonie letnie dla dzieci

4 500,00 zł

GP.III.0114039/05 Kolonie polsko-niemieckie dla dzieci
Ochrona i promocja zdrowia (świetlice
IS.V.01140-8/05 dla dzieci)
IS.III.3026-536/05 Półkolonie zimowe dla dzieci

3 200,00 zł
6 200,00 zł
5 000,00 zł

Wspieranie zadań opieki społ.
DS.V.8131- (świetlice, jadłodajnie, Magazyn Pom.
25/2005 śywn. i Rzecz., wolontariat)
Profilaktyka i Rozw. Probl. Alkohol.
11/05 (świetlice)
Pomoc społeczna (jadłodajnie dla
61 (2005) ubogich)

43 000,00 zł

60 000,00 zł
2 000,00 zł

4/CP/MENiS/2005 Wypoczynek wakacyjny dzieci

23 800,00 zł

11/CP/MENiS- Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z
PPGR/2005 rodzin PGR
4/CP/MENiS/2005 Wypoczynek wakacyjny dzieci

72 900,00 zł
23 800,00 zł

34/251/2 Program FIO

15 352,00 zł

107 Program FIO

11 796,00 zł

412 Program FIO

38 053,20 zł

Zadania publiczne realizowane w ramach powyŜszych umów zostały rozliczone.

W okresie sprawozdawczym w Caritas Diecezji ZielonogórskoGorzowskiej nie była przeprowadzona kontrola.
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