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1% PODATKU DLA CARITAS 

Caritas naszej diecezji jest jedną z 8689 Organizacji Pożytku Publicznego w Polsce, na 
które podatnicy mogą oddać 1% podatku rozliczając swój PIT. 
Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania 
Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 
W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1% podatku-
100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, 
za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas. 
Na naszą Caritas odliczeń dokonało 11,2 tysięcy osób na łączną kwotę: 

684 886,90 zł 
Bardzo dziękujemy za zaufanie! 

Szczegółowe rozliczenie wydatków z akcji 1% podatku-100% serca w roku 2018 
dostępne na stronie www.caritaszg.pl  
W ramach akcji 1% do wszystkich parafii przekazaliśmy materiały informacyjne – ulotki i 
plakaty. Prosimy parafie i PZC o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, zwrócenie 
uwagi czy materiały są dostępne dla parafian, czy jest możliwość rozdawania, 
informowania. Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły na sfinansowanie wielu 
działań, tj. leczenie i rehabilitacja chorych dzieci, zakup sprzętów, dofinansowanie 
wakacji dla dla dzieci i wiele innych.  
JAK PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? 
W formularzu PIT należy podać numer KRS organizacji pożytku publicznego, na którą 
chcemy oddać nasz 1%. 

Numer KRS naszej Caritas to: 0000226818 
Na naszej stronie internetowej możliwy do pobrania jest również bezpłatny program, 
który pomoże rozliczyć PIT.  
Kontakt: Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 

XVIII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI „TAK, POMAGAM!” 

XVIII Ogólnopolska Zbiórka Żywności pod hasłem „Tak, pomagam” odbędzie się w 
dniach 20-21 marca br. (piątek i sobota), w sklepach na terenie całej Diecezji. Jest to 
termin ogólnopolski, ustalony przez Caritas Polska.  
Sprawozdania ze zbiórki należy składać do Caritas Diecezjalnej do 5 kwietnia br.  
Prosimy o terminowe rozliczenie i przesłanie sprawozdania. 
W trakcie trwania zbiórki prosimy o przesyłanie zdjęć z lokalnych zbiórek.  
Kontakt: Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA 2020  

Nasza Caritas po raz kolejny przystąpiła do ogólnopolskiej Akcji „Jałmużna 
Wielkopostna”, która w tym roku odbywa się pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. 
Akcja ta polega na składaniu, przez okres Wielkiego Postu, ofiar pieniężnych do 
specjalnie przygotowanych na ten cel tekturowych skarbonek lub dowolnych 

http://www.caritaszg.pl/
mailto:wolontariatzg@caritas.pl
mailto:wolontariatzg@caritas.pl
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domowych skarbonek, puszek itp.  
W naszej diecezji będzie dostępnych 3000 sztuk Skarbonek Wielkopostnych. 
Skarbonki Caritas przekazane zostaną dla  zainteresowanych Parafialnych Zespołów 
Caritas i Szkolnych Kół Caritas. 
Jeśli już zabranie skarbonek dla PZC lub SKC można wymyślić formę dowolną akcji: 
skarbonki, puszki, kopertki itp. Uczestniczące w dziele dzieci i młodzież, rezygnując w 
okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze 
do skarbonek Caritas oraz biorą udział w katechezach na temat sytuacji ludzi biednych i 
potrzebujących pomocy. Ofiary zebrane w ten sposób zostaną przeznaczone na pomoc 
dla osób starszych, samotnych z terenu naszej diecezji. Poprzez akcję organizatorzy 
chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i chorych, którzy często 
czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.  
Zgłoszenia: Sylwia Grzyb, sgrzyb@caritas.pl  , tel. 600 990 394 – PZC 
Dominika Łapucha, e-mail: wolontariatzg@caritas.pl, tel. 600 986 494 – SKC 

ZDRAPKA WIELKOPOSTNA 2020 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny włącza się w akcję Zdrapka 
Wielkopostna. 
Zdrapki rozdysponowaliśmy wśród wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych 
Zespołów Caritas oraz chętnych diecezjan. 
Plansza- kalendarz (począwszy do Środy Popielcowej) zawiera „pola” do zdrapania na 
każdy dzień Wielkiego Postu oraz Wielki Tydzień. Treść poleceń realizuje się w trzech 
wymiarach: post, jałmużna, modlitwa. Zdrapki do nabycia w kwocie 3zł.  
Jeśli ktoś nie nabył zdrapki, to na profilach społecznościwych Facebook, codziennie 
wrzucane jest zadanie do wykonania. Zapraszamy do śledzenia.  
Kontakt: Dominika Łapucha, e-mail: wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600 986 494 

CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2020 

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród za szczególne osiągnięcia na 
polu działalności charytatywnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego.  
Nagroda CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI w formie statuetki jest wręczana przez Biskupa 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Ks. Bp. Tadeusza Lityńskiego. Została ustanowiona 
w 1999 roku dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością 
charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 
Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy 
drugiemu człowiekowi.  
Głównym przesłaniem nagrody jest szerzenie zasady miłości bliźniego poprzez 
nagradzanie ludzi, którzy swoją postawą i działaniem rozpowszechniają i umacniają 
ideę dobroczynności w diecezji.  

mailto:sgrzyb@caritas.pl
mailto:wolontariatzg@caritas.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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W tym roku Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Gorzowie Wlkp. przy 
parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski 22 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00 w czasie 
Tygodnia Miłosierdzia.  
Zachęcamy do zgłaszania rzetelnych i godnych kandydatów do odebrania tak zacnego 
wyróżnienia w trzech kategoriach: 
Kandydaci indywidualni 
Darczyńca 
Organizacje pozarządowe 
Wnioski można pobrać ze strony diecezjalnej Caritas: www.caritaszg.pll  (zakładka pliki 
do pobrania-Człowiek Człowiekowi 2020) oraz www.bratkrystyn.pl .  
Wnioski należy przesłać na jeden z poniższych adresów w terminie do 20.03.20120: 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  
ul. Bema 32-34 
65-170 Zielona Góra 
Kontakt: Anna Kobylińska, e-mail: akobylinska@caritas.org.pl , tel. 600 987 748 

WIELKANOCNA AKCJA CARITAS 2020 

Rozpoczynamy  po raz kolejny Wielkanocną Akcję Caritas w ramach której 
rozprowadzać będziemy świece. Podobnie jak w latach ubiegłych mają one 
kształt świecy ozdobnej na stół wielkanocny. Bardzo dziękujemy za 
dotychczasową współpracę  i życzliwość bo dzięki wspólnej akcji m.in. 
pomogliśmy w utrzymaniu przez cały rok 31 syryjskim rodzinom w ramach 
Programu  „ Rodzina Rodzinie”. 

W tym roku planujemy aby część ofiar z dystrybucji świec przeznaczona została 
na pomoc dzieciom w Rwandzie, którymi na co dzień opiekują się Siostry 
Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr od Aniołów. Aby dziecko w Rwandzie mogło 
podjąć naukę w  szkole musi mieć zakupiony mundurek szkolny. Stąd też 
caritas diecezjalna postanowiła, aby każda parafia dzięki dystrybucji świec 
wielkanocnych  miała swój udział w przekazaniu ofiary  na mundurek szkolny  
dla rwandyjskiego dziecka. Chcemy ufundować 270 mundurków szkolnych. 

Prosimy o życzliwe potraktowanie naszej propozycji i pomoc w dystrybucji                      
w parafii. Przy odbiorze świec od Ks. Dziekanów, prosimy zwrócić uwagę na 
odebranie właściwej ilości świec zgodnej z wykazem (to bardzo ważne, bo 
zdarzają się pomyłki). Ilość świec w kartonie – 20 szt. Jednocześnie 
przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które wynikły przy Wigilijnym Dziele 
Pomocy Dzieciom. 

http://www.caritaszg.pll/
http://www.bratkrystyn.pl/
mailto:akobylinska@caritas.org.pl
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Prosimy również o terminowe rozliczenie Akcji. Wpłaty można dokonać na konto 
bankowe oraz w kasach Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.  
Ofiara za  świecę to 15 zł. Rozliczenie 14 zł do Caritas Diecezjalnej, 1 zł do Caritas 
Parafialnej.  
Termin płatności 15 maja 2020r.  
O wszelkich zmianach, zarówno w obrębie dekanatu, jak i poza nim, prosimy 
informować koordynatora akcji. 
Koordynator Wielkanocnej Akcji Caritas: Sylwia Grzyb, e-mail: sgrzyb@caritas.pl ,  
tel. 600 990 394  

PIELGRZYMKA CARITAS DO NIEPOKALANOWA 2020 

Serdecznie zapraszamy wolontariuszy naszej Caritas na Pielgrzymkę do Niepokalanowa          
i Warszawy. Wyjazd będzie dwudniowy w terminie 16-17 maja 2020r. (sobota-
niedziela). Nasza grupa włączy się w program ogólnopolskiej pielgrzymki Caritas                        
w Niepokalanowie w sobotę, natomiast w sobotni wieczór i w niedzielę będziemy 
realizowali własny program diecezjalny. Koszt 280 zł. Wyjazd z Zielonej Góry. 
Zgłoszenia tylko telefoniczne. Zgłaszając udział prosimy o podanie następujących 
danych: imię, nazwisko, adres oraz nr pesel.  
Program Pielgrzymki będzie podany na naszej na naszej stronie www w kwietniu. 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 
Kontakt: Sylwia Grzyb; sgrzyb@caritas.pl; 600 990 394 

DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA W ROKITNIE 2020 

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej serdecznie zaprasza dzieci z naszej diecezji 
na Festyn Rodzinny „Bądźmy Razem” organizowany z okazji Dnia Dziecka w dniu 6 
czerwca 2020r. w Sanktuarium MB Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Planujemy udział 
około 3500-4000 dzieci i młodzieży z terenu całej naszej diecezji. Będą to nie tylko 
podopieczni placówek przez nas prowadzonych, ale także dzieci pochodzące ze 
wszystkich środowisk. Festyn „Bądźmy Razem” pozwoli im radośnie celebrować ich 
święto. Dzieci będą miały do dyspozycji mnóstwo atrakcji.  
Rekrutacja grup zorganizowanych trwa do 29 maja 2020r.  
Każda zarejestrowana grupa otrzyma bon na paczkę od sponsora strategicznego- 
Jeronimo Martins Biedronka oraz bon na posiłek i napoje. 
Serdecznie zapraszamy!  
Sylwia Grzyb  (informacje o festynie) 
tel. 600 990 394,  
Anna Kobylińska (REKRUTACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH) 
tel. 600 987 748 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2020- DOFINANSOWANIA DLA PARAFII/PZC 

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej po raz kolejny organizuje wypoczynek letni 
dla dzieci i młodzieży w ramach Wakacyjnej Akcji Caritas 2020. 

mailto:sgrzyb@caritas.pl
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Caritas Diecezjalna dofinansowuje kolonie letnie/obozy/oazy/ półkolonie organizowane 
przez Parafialne Zespoły Caritas i parafie z tytułu akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 
2019.  
PZC lub parafia może zgłosić się do Caritas Diecezjalnej o dofinansowanie tych działań 
ze środków WDPD 2019, zarówno w zakresie wypoczynku dzieci podczas wyjazdów, jak 
i podczas pobytu w placówkach (tzw. półkolonie). Na stronie naszej Caritas 
(www.caritaszg.pl ) w zakładce PLIKI został umieszczony, określony do tego celu, krótki 
formularz.  
Kwota dofinansowania będzie określana indywidualnie, na podstawie przesłanych przez 
PZC lub parafie dokumentów.  
Wnioski o dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas można składać maksymalnie do 
15 maja br. 
Informacja zwrotna dotycząca kwoty dofinansowania ze strony Caritas Diecezjalnej 
będzie wysłana do połowy czerwca br. 
Z góry dziękujemy za zaangażowanie i terminowość. 
Kontakt w sprawie Wakacyjnej Akcji Caritas 2020: 
Anna Kobylińska, e-mail: akobylinska@caritas.org.pl  
tel. 600 987 748 

WAKACYJNA AKCJA CARITAS 2020 

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do 
udziału w wypoczynku letnim organizowanym przez Caritas Diecezjalną pod hasłem: 
Wakacyjna Akcja Caritas 2020. Poniżej przedstawiamy tegoroczne formy turnusów 
letnich wraz ze szczegółami. Każda forma wypoczynku jest inna, a program dopasowany 
do wieku uczestników.  

Serdecznie zachęcamy do udziału. 
1. OAZA CARITAS 
Termin: 13.07-22.07.2020  
Koszt: 450 zł 
Miejsce: Grodowiec–Sanktuarium Matki Bożej. Turnus przeznaczony dla dzieci i 

młodzieży zrzeszonych w Szkolnych Kołach Caritas, ale też wszystkich tych, którzy 
chcieliby poznać formę aktywnego działania Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.  

Kontakt w sprawie Oazy: 
Dominika Łapucha 
wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600 986 494 
2. KOLONIA NAD MORZEM 
TURNUS I: 29.06-10.07.2020 
TURNUS II: 10.07-21.07.2020 
Koszt: 900 zł 

http://www.caritaszg.pl/
mailto:akobylinska@caritas.org.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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Miejsce: Międzyzdroje, ośrodek „Andromeda” 5 minut od morza. Program 
przeznaczony dla dzieci w wieku do 13 roku życia na podstawie filmu „W głowie się nie 
mieści”. W ramach programu planowane są wycieczki po okolicy, pobyt nad morzem, 
rejs statkiem, liczne gry i zabawy.  

Ilość miejsc na każdym turnusie: 45 (łącznie: 90 miejsc). 
Kontakt w sprawie kolonii: 
Anna Kobylińska  
 akobylinska@caritas.org.pl tel. 600 987 748 
3. OBÓZ ROWEROWY 
Termin: zostanie podany w najbliższym czasie  
Koszt: szacowany koszt ok. 750 zł 
Miejsce:  
Obóz przeznaczony dla dzieci i młodzieży od 7 klasy szkoły podstawowej wzwyż.  

W ramach programu planowane są wycieczki rowerowe, dzień wodny na rowerach 
wodnych i kajakach,  zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego, gra miejska w 
Lubniewicach, przejażdżki konne.  

Kontakt w sprawie obozu: 
Dominika Łapucha 
wolontariat.zg@caritas.pl tel. 600 986 494 

 
Każda ww. opłata obejmuje:  
- pobyt w ośrodku 
- wyżywienie podawane w ramach 3-4 posiłków dziennie 
- w przypadku dłuższych wycieczek: suchy prowiant na drogę 
- opieka wychowawców i pedagogów z odpowiednimi kwalifikacjami 
(grupa pod opieką jednego wychowawcy liczyć będzie maksymalnie  15 dzieci) 
- wycieczki, wyjazdy, atrakcje programowe 
- konkursy z nagrodami 
- ubezpieczenie NNW na cały okres turnusu 
 
Wpłaty na Wakacje Caritas:  
Konto WBK 81 1090 1636 0000 0001 0345 9008 
Tytułem : Obóz rowerowy/ Międzyzdroje/ Oaza nazwisko i imię dziecka 
Opłata całościowa obowiązuje w terminie 2 tygodni przed wyjazdem. 
Brak wpłaty oznacza skreślenie dziecka/ dzieci z listy uczestników kolonii. 

II EDYCJA : EKOLOGIA INTEGRALNA ENCYKLIKI LAUDATO SI 

Rusza II edycja projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska pn. „Ekologia integralna Encykliki Laudato Si”, w którym to Caritas 
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej bierze udział już drugi rok. Jest to projekt 

mailto:akobylinska@caritas.org.pl
mailto:wolontariat.zg@caritas.pl
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edukacyjny, inspirowany Encykliką Papieża Franciszka „Laudato Si”, mający na celu 
przede wszystkim włączenie struktur Caritas w lokalne, diecezjalne oraz ogólnopolskie 
działania ekologiczne. Ponadto projekt ma na celu zwiększenie świadomości nt. szeroko 
pojętej ekologii integracji zarówno wśród młodzieży i dzieci (Szkolne Koła Caritas), jak i 
osób dorosłych (Parafialne Zespoły Caritas i Diecezjalne Centra Wolontariatu). Czas 
trwania projektu to 3 lata: 2019-2021. W ramach projektu będą realizowane m.in. 
warsztaty, wizyty studyjne oraz możliwość realizacji mini grantów dla PZC i SKC 
zorientowanych wokół tematyki ekologicznej. 
II edycja programu rozpocznie się w marcu 2020 spotkaniem dla Szkolnych Kół Caritas 
oraz Centrum Wolontariatu Caritas. Natomiast spotkanie dla Parafialnych Zespołów 
Caritas odbędzie się z końcem maja 2020. O szczegółach będziemy informować na 
naszej stronie internetowej: www.caritaszg.pl  
Kontakt: Anna Kobylińska; email: akobylinska@caritas.org.pl tel. 600 987 748 
Animator Diecezjalny Laudato Si 
 

 
WAŻNE TERMINY AKCJI DIECEZJALNYCH CARITAS W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 

 
20-21 MARCA XVIII OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI CARITAS 

22 KWIETNIA GALA CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI 2020 
16-17 MAJA PIELGRZYMKA CARITAS DO NIEPOKALANOWA 

6 CZERWCA DIECEZJALNY DZIEŃ DZIECKA 
 

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

ul. Towarowa 6a; 66-400 Gorzów Wlkp. 
Tel. 535 44 25 44 
www.caritaszg.pl 

http://www.caritaszg.pl/

