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Wprowadzenie

W odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa Caritas Polska oraz Caritas
diecezjalne rozpoczęły szereg działań wspierających osoby starsze, chore, ubogie i bezdomne.
Jest to pomoc materialna w postaci paczek z żywnością i środkami higieny, darmowych
posiłków, a także wsparcie pracowników Caritas i wolontariuszy, którzy pakują paczki,
dostarczają pomoc do domów, pracują w punktach wydawania żywności. W wielu diecezjalnych
Caritas seniorzy, osoby samotne, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych placówek,
zmuszonych zawiesić normalną działalność, mogą liczyć na rozmowę, wsparcie psychologiczne i
porady przez telefon. Oprócz typowej dla siebie działalności pomocowej Caritas diecezjalne
organizują akcje mające na celu wsparcie służb i placówek medycznych. W wielu diecezjach
organizowane są zbiórki na środki ochronne oraz sprzęt dla szpitali – przede wszystkim na tak
potrzebne dziś respiratory. Organizując akcje pomocowe i zbiórki Caritas diecezjalne włączają
się w ogólnopolskie projekty #PomocDlaSeniora oraz #WdzięczniMedykom, które zostały
uruchomione przez Caritas Polska w celu wsparcia dwóch najbardziej dotkniętych skutkami tej
trudnej sytuacji grup - seniorów oraz medyków. Skala działań pomocowych podjętych przez
Caritas w całej Polsce w pierwszym miesiącu epidemii koronawirusa jest kolosalna, a niniejszy
raport prezentuje tylko jej wycinek.

ks. Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska
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Caritas Polska
Caritas Polska od 30 lat skutecznie niesie pomoc setkom tysięcy najsłabszych i najbardziej
potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska,
która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych oraz z 44
Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym.
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas Polska uruchomiła w marcu
2020 r. dwa interwencyjne projekty pomocowe, skierowane do najbardziej
potrzebujących i dotkniętych skutkami trwającej epidemii - seniorów i medyków.
Akcja #PomocDlaSeniora
● W reakcji na rosnące zagrożenie koronawirusem Caritas uruchomiła 18 marca
kampanię – #PomocDlaSeniora.
● Akcja #PomocDlaSeniora ma na celu wsparcie osób starszych oraz bezdomnych
poprzez zaspokojenie ich najważniejszych potrzeb w warunkach izolacji - żywność i
środki higieniczne oraz ochronne (płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki),
wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu (np. w
zakupie leków), a także inne formy pomocy, w zależności od potrzeb – na przykład
opiekę psychologiczną.
● Na start akcji Caritas Polska przeznaczyła 1 milion złotych z własnych środków.
● Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy, żeby stopniowo
zwiększać zakres i skalę działania.
● Do akcji dołączył Lidl Polska, który przekazał na pomoc dla seniorów 250 tys. zł.
● W ramach akcji Fundacja Biedronki postanowiła włączyć projekt „Na Codzienne
Zakupy” realizowany od 2018 r. z Caritas Polska, w kampanię parasolową
#PomocDlaSeniora, przekazując 15 mln zł na wsparcie dla najstarszych.

4

● Wszystkie środki ze zbiórek i darowizn przeznaczanych na akcję są przekazywane
przez Caritas Polska do Caritas diecezjalnych, które bezpośrednio niosą pomoc
potrzebującym.
Akcja #WdzięczniMedykom
● W odpowiedzi na prośby placówek służby zdrowia i personelu medycznego Caritas
Polska uruchomiła 26 marca ogólnopolską akcję #WdzięczniMedykom.
● Jest ona dedykowana personelowi medycznemu, który znajduje się na pierwszej
linii frontu walki z koronawirusem.
● Celem akcji jest zakup niezbędnego wyposażenia dla szpitali walczących z
epidemią. Chodzi m.in. o respiratory, pojemniki do transportu próbek,
kombinezony ochronne, półmaski, czy przyłbice oraz inne środki ochrony osobistej
dla personelu medycznego.
● Akcja zakłada zebranie kwoty ok. 12 mln zł na wsparcie szpitali. W miarę
możliwości wsparciem objęte mogą być także zakłady opiekuńczo-lecznicze, domy
opieki społecznej oraz hospicja prowadzone przez Caritas diecezjalne.
● Środki na ich zakup będą pochodzić głównie od partnerów biznesowych Caritas.
Jako pierwsze do akcji włączyły się Fundacja Carrefour i Lidl Polska, przekazując
odpowiednio 1,35 mln zł oraz 250 tys. zł. Natomiast BNP Paribas przekazał za
pośrednictwem Caritas 10 tys. maseczek chirurgicznych dla szpitali wojskowych.
● Równolegle Caritas Polska uruchomiła zbiórkę pieniędzy dla darczyńców
indywidualnych, żeby stopniowo zwiększać zakres i skalę działania.
Koordynacja współpracy między Caritas diecezjalnymi
Wraz z uruchomieniem dwóch interwencyjnych akcji wsparcia dla najbardziej
potrzebujących grup w czasie epidemii Caritas Polska podjęła się działań wspierających
Caritas diecezjalne.
● Koordynacja wymiany informacji między wszystkimi dyrektorami Caritas
diecezjalnych w Polsce dzięki regularnym telekonferencjom.
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● Realizacja działań informacyjnych na poziomie ogólnokrajowym i koordynacja
działań komunikacyjnych prowadzonych w diecezjach.
● Zapewnienie dostaw maseczek ochronnych dla wszystkich Caritas diecezjalnych
na potrzeby wolontariuszy, podopiecznych i pracowników.
● Koordynacja zakupu płynu dezynfekującego dla Caritas diecezjalnych.
● Współpraca z władzami centralnymi w celu ustalenia koordynacji działań
pomocowych ze służbami porządkowymi oraz placówkami opieki społecznej.
● Realizacja działań mających na celu zakup wyposażenia (w tym respiratorów) dla
placówek ochrony zdrowia.
● Wsparcie prawne dla Caritas diecezjalnych poprzez udostępnienie materiałów i
usług prawników pracujących dla Caritas Polska.
Kontynuacja dotychczasowych programów CP
Równocześnie z realizacją działań interwencyjnych Caritas Polska kontynuowała
działania pomocowe prowadzone przed wybuchem epidemii, w tym m.in.:
● Projekty zagraniczne, w tym m.in. program “Rodzina Rodzinie”, którym objętych
jest 9 tys. rodzin w dotkniętej wojną Syrii czy projekt wsparcia klinki w Jemenie,
który w obliczu epidemii koronawirusa może okazać się jeszcze ważniejszy dla
mieszkańców tego kraju.
● Projekty pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Poniżej zostały zebrane informacje o działaniach podjętych przez Caritas diecezjalne w
całej Polsce w związku z epidemią koronawirusa w Polsce w marcu 2020 r.
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Caritas Archidiecezji Białostockiej
Posiłki dla bezdomnych i ubogich
Przy Parafialnym Zespole Caritas par. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku od
poniedziałku do piątku przygotowywany i wydawany jest posiłek w postaci ciepłej zupy
dla około 60 ubogich osób.
W dwóch noclegowniach CAB (jedna dla mężczyzn, druga dla kobiet):
● Codziennie (7 dni w tygodniu) przygotowywanych jest ok. 300 posiłków dla ok. 100
podopiecznych. W tygodniu to aż 2100 posiłków. Wszystkie posiłki
przygotowywane są przez jedną kucharkę.
● CAB zapewnia bezpieczny, całoroczny nocleg dla ok. 100 osób (ok. 80 mężczyzn i
20 kobiet), które – oprócz schronienia i posiłków 3 razy dziennie – mogą korzystać
z łaźni, odzieży i obuwia. Otrzymują także środki higieniczne (mydło, krem,
maszynka, ręcznik itp.). Podopieczni korzystają także z usług pielęgniarki (około 40
osób tygodniowo). Godne warunki pobytu oraz profesjonalne podejście personelu
do podopiecznych pozwalają na reintegrację społeczną, czyli wyjście z
bezdomności (w 2019 r. wyszło około 16 osób, a w pierwszym kwartale 2020 roku
już 4). Spośród mieszkańców noclegowni ok. 40% to seniorzy.
● W czasie epidemii, oprócz zaostrzonych środków ostrożności, mieszkańcy
noclegowni codziennie są badani termometrem. Ponadto trzy razy w tygodniu
przychodzi w celach konsultacyjnych pielęgniarka.
Pomoc potrzebującym
● Informacje dotyczące osób potrzebujących – głównie seniorów – zbierane są cały
tydzień.
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● Informacje pochodzą z Parafialnych Zespołów Caritas, działających w 40 na 116
parafii.
● Zgłoszone osoby obsługiwane są przez zespół wolontariuszy wspieranych przez
pracowników Caritas. Obecnie w ciągłej gotowości do niesienia pomocy (np.
zrobienia zakupów, wsparcia psychologicznego, pomocy w sprawach urzędowych,
w tym również przez Internet) jest sześć zespołów, a każdy z nich to jeden
pracownik Caritas, jeden wolontariusz i kierowca.
● Z racji na bezpieczeństwo każdy zespół wyposażony jest w podstawowe środki
ochrony (płyny, maseczki, rękawiczki).
Doraźne Centrum Pomocy „Samarytanin”
● Jest w stałym kontakcie z 400 ubogimi osobami korzystającymi z pomocy.
● Monitoruje telefonicznie 150 seniorów w ciągu tygodnia.
● Dla około 100 najuboższych podopiecznych przygotowuje paczki żywnościowe z
artykułami długoterminowymi pierwszej potrzeby.
● Przy Centrum Pomocy „Samarytanin” działa telefon zaufania dla seniora, z którego
mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy psychologicznej. Telefon ten jest też
podawany w Białostockim Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
Ośrodki Caritas – działalność kryzysowa
● Klub Seniora – personel klubu cały czas wspiera, monitoruje i pomaga około 30
osobom 70+, a w przypadku, kiedy dana osoba nie może wyjść z domu – przynosi
zakupy, leki lub wyprowadza psa. Kilka osób z Klubu Seniora podjęło się szycia
maseczek ochronnych.
● W całej archidiecezji zawieszono pracę: Środowiskowego Domu Samopomocy, 2
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 4 Placówek Wsparcia Dziennego (świetlic dla
dzieci), 1 Klubu Młodzieżowego.
● Ośrodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych (WTZ i ŚDS) udzielają wsparcia
psychologicznego przez telefon rodzinom przynajmniej 2 razy w tygodniu.
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● Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” jako jednostka
lecznicza pracuje w zaostrzonym rygorze – nikt nie jest wypuszczany do domu i nie
są przyjmowani nowi pacjenci.
„Pomoc Medykom”
Została ogłoszona zbiórka pieniężna „Pomoc Medykom” mająca na celu wsparcie
finansowe i rzeczowe placówek leczniczych i służb medycznych (z części środków
zakupiono i przekazano środki ochrony dla Służby Medycznej Caritas Białystok, Grupy
Ratowniczej „Nadzieja” Oddział Białystok).
Ze środków Caritas Polska (zakup środków ochrony i żywność) wspierane są działania
wolontariuszy i pracowników w związku z akcją „Kromka Chleba dla Sąsiada”, „Pomoc dla
Seniora”, „Wdzięczni Medykom”.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
Praca Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej odbywa się na terenie placówki oraz jest
realizowana zdalnie. Utrzymywany jest codzienny kontakt telefoniczny i e-mailowy z
osobami potrzebującymi oraz instytucjami współpracującymi z Caritas. Sprawą
priorytetową dla Caritas jest pomoc żywnościowa.
Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej
● Przez okres trwania programu oraz w obecnej sytuacji zagrożenia
epidemiologicznego Caritas rozprowadza żywność na poszczególne lokalne
organizacje partnerskie, zgodnie z ilością osób zakwalifikowanych przez
poszczególne Ośrodki Pomocy Społecznej (dodatkowo rozszerzona na seniorów i
osoby w kwarantannie) – w tej chwili jest to ok. 6 000 osób.
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● W dniach 30-31 marca kolejna partia pomocy żywnościowej w ramach Programu
Operacyjnego Pomocy Żywnościowej została rozdysponowana na poszczególne
lokalne punkty operacyjne.
● W ramach programu przekazano już 41 ton żywności do 24 parafii Diecezji
Bielsko-Żywieckiej.
Pomoc osobom bezdomnym w ramach programu #PomocDlaSeniora
Jest to pomoc żywnościowa w postaci paczek dla 120 osób, które w porozumieniu z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zostaną przekazane do schronisk na ul.
Krakowskiej i Grzybowej w Bielsku-Białej. Paczki dostarczy MOPS w odstępach
czasowych w postaci dwóch transz.
Ciepłe posiłki dla seniorów w ramach programu #PomocDlaSeniora
● Weryfikacja seniorów zostaje przeprowadzona przez pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej i na jej podstawie Caritas realizuje pomoc
żywnościową w postaci pełnego ciepłego posiłku, dostarczanego bezpośrednio do
domu seniora.
● Zgłoszono 54 osoby. Są to samotni seniorzy, do których obiad będzie dostarczany
codziennie. Posiłki zostaną rozwiezione przez wolontariuszy z MOPS, a część
posiłków rozwiezie stołówka „Chochla”. Pomoc w dostawie obiadów zaoferował
również radny Bielska-Białej Pan Roman Matyja z Panem Andrzejem Bieńkiem.
● Pierwsze obiady dla seniorów wyjechały 2 kwietnia na teren miasta Bielska-Białej.
Wolontariusze po spotkaniu w siedzibie Caritas i odpowiednim przeszkoleniu
przez koordynatora akcji zabrali zapakowane posiłki.
● Smaczne, dwudaniowe obiady dostarczane są codziennie w godz.11:00-15:00.
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek udziela informacji o pomocy seniorom w codziennych zakupach i dostarczaniu
leków (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej).
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Pomoc psychologiczna
Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi na terenie diecezji Okręgowy Ośrodek
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej oraz trzy
Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie, Żywcu
oraz Kozach. W związku z sytuacją epidemiologiczną pracownicy pierwszego kontaktu
pozostają do dyspozycji. W sprawie pomocy kontakt odbywa się drogą telefoniczną oraz
e-mailową (całodobowy telefon oraz adres e-mailowy).
Środki ochronne
● Klub Seniora „Pod Magnolią” przy ul. Wyspiańskiego 33 w Bielsku- Białej rozpoczął
szycie maseczek.
● W ramach programu #PomocDlaSeniora w najbliższym czasie z dostępnych
środków zakupione zostaną maseczki, środki dezynfekcyjne oraz rękawiczki.
Pomoc dla szpitala
Zostanie ogłoszona zbiórka na rzecz Szpitala Śląskiego w Cieszynie na zakup sprzętu
potrzebnego do walki z wirusem.

Caritas Diecezji Bydgoskiej
Zbiórka na zakup środków ochrony
Caritas Diecezji Bydgoskiej organizuje zbiórkę pieniężną mającą na celu wsparcie działań
związanych z walką z koronawirusem, m.in. na zakup środków ochrony osobistej, środków
dezynfekujących, maseczek, żywności. Wpłat można dokonywać na konto bydgoskiej
Caritas z dopiskiem: Walka z koronawirusem.
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Obiady w Centrum Pomocy „Betlejem”
● W Centrum Pomocy „Betlejem” wydawane są obiady dla podopiecznych MOPS, a
także osób bezdomnych. Każdego dnia Centrum wydaje blisko 100 ciepłych
posiłków. Stołówka działa, ale ze względu na stan epidemii posiłki wydawane są
tylko na wynos. Pracownicy proszą o zachowanie dużych odstępów w kolejce i
przychodzenie z własnym pojemnikiem. Ludzi jest więcej, ale nikt kto przychodzi
głodny, nie zostaje odesłany bez otrzymania posiłku. Liczba posiłków zostanie
zwiększona o dodatkowe obiady dla seniorów.
● W placówce funkcjonuje także punkt pielęgniarski, w którym z pomocy mogą
skorzystać osoby w kryzysie bezdomności. Wykwalifikowana pielęgniarka z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa udziela podstawowej pomocy,
przede wszystkim opatrując rany osobom bezdomnym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
● Caritas Diecezji Bydgoskiej dysponuje żywnością z Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa, finansowanego przez Unię Europejską. Wydaje ją osobom
skierowanym przez Ośrodki Pomocy Społecznej, które spełniają określone kryteria
dochodowe. Do osób na kwarantannie, zakwalifikowanych do programu, żywność
dowożą służby mundurowe.
● Bydgoska Caritas apeluje do uczestniczących w programie partnerów lokalnych:
Ośrodków Pomocy Społecznej i parafii, aby – zachowując konieczne środki
ostrożności – nie rezygnowały z odbierania żywności dla swoich podopiecznych i
wypracowały bezpieczny sposób jej dystrybucji. Indywidualni odbiorcy żywności
proszeni są o zachowywanie dużych odstępów w kolejce i stosowanie się do
zaleceń pracowników i wolontariuszy.
Pomoc seniorom
W ramach rozszerzenia pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym i bezdomnym
Caritas Diecezji Bydgoskiej stara się dotrzeć do potrzebujących z paczkami z żywnością i
środkami czystości. Osoby, które chcą zgłosić gotowość zrobienia zakupów czy
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dostarczenia paczki żywnościowej osobie starszej, mogą dzwonić do sekretariatu Caritas
Diecezji Bydgoskiej. W sekretariacie można też zgłosić osoby potrzebujące takiej
pomocy. Każda osoba, która znajduję się w sytuacji kryzysowej (bez dochodów, bez
możliwości zrobienia zakupów itp.), proszona jest o kontakt pod numerem tel. 724 560
015 (w godz. 9.00-14.00).
Zdalna praca, realna pomoc
● Na polecenie PFRON CDB musiała zawiesić działalność prowadzonych przez
siebie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Terapeuci starają się utrzymać kontakt z
podopiecznymi telefonicznie. Od początku trwania ograniczeń związanych ze
stanem zagrożenia osoby zatrudnione w WTZ szyją maseczki wspierając tym
bydgoskie placówki medyczne.
● Także sekretariat Caritas działa w okrojonym składzie personalnym, jednakże jego
pracownicy pozostają w stałym kontakcie telefonicznym starając się rozwiązywać
wszystkie zgłaszane problemy.
Nauka on-line nie wyklucza
W związku z odwołaniem nauki w szkołach i rozpoczęciem jej w postaci zdalnej Caritas
Diecezji Bydgoskiej zwróciła się z apelem do ludzi dobrej woli oraz firm o przekazywanie
sprawnego sprzętu elektronicznego, tj. laptopów i komputerów, które będzie można
przekazać rodzinom, które nie mają tego rodzaju urządzeń. Sprzęt można przekazywać do
sekretariatu Caritas przy ul. Grodzkiej 22.
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Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
Telefon zaufania dla seniorów
Przez podany (m.in. na stronie internetowej) telefon 506 394 611 senior może
porozmawiać lub uzyskać informacje o pomocy. Dyżur telefoniczny od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-15.00 pełni psychoterapeutka Roma Pietrzak-Kalemba.
Zbiórka na łóżka dla szpitali
Odpowiadając na coraz większe potrzeby związane z sytuacją epidemiologiczną Caritas
Archidiecezji Częstochowskiej ogłosiła zbiórkę na łóżka rehabilitacyjne. Cena jednego
łóżka to 2500 zł. Łóżka będą przeznaczone na czas epidemii dla szpitali, jako dodatkowe
wsparcie, a po ustaniu epidemii będą przekazane osobom starszym w domach. Wpłaty
można dokonać przez stronę www.caritas.czest.pl lub na podane konto bankowe z
tytułem „Darowizna na łóżko”.
Zbiórka na respirator dla szpitala
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ogłosiła także zbiórkę na respirator. Wpłaty można
dokonać przez stronę www.caritas.czest.pl lub na podane konto bankowe z tytułem
„Darowizna na respirator”.
Zbiórka i zakup rzeczy do pracy dla personelu szpitali i stacji pogotowia, takich jak:
● maseczki
● ręczniki papierowe
● środki dezynfekujące
● mydło w płynie
● rękawiczki jednorazowe
● woda
● kawa/herbata/ciastka pakowane
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Wpłaty można dokonać przez stronę www.caritas.czest.pl na podane konto bankowe z
tytułem „Pomoc dla służby zdrowia”.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Akcja #dzielnybodobry wspierająca seniorów
● Caritas zachęca diecezjan do przyłączania się do diecezjalnej akcji Caritas
#dzielnybodobry. Jej celem jest objęcie opieką osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych, nieporadnych, samotnie wychowujących dzieci, mieszkających
na terenie diecezji drohiczyńskiej.
● Akcja ma zapewnić potrzebującym dostarczenie żywności, środków higienicznych i
ochronnych (np. maseczek, rękawiczek), niezbędnych leków pod drzwi w
warunkach wymuszonej izolacji. W tym celu Caritas diecezjalna uruchomiła numer
telefonu 515 248 029, na który można zadzwonić i poprosić o pomoc.
● Caritas zwraca uwagę, że wiele z tych osób w osamotnieniu przeżywa strach z
powodu płynących z zewnątrz informacji. Ludzie ci wstydzą się lub boją zwrócić się
o pomoc, przez co ich życie zmienia się w dramat, gdyż nie mają co jeść, nie biorą
leków, zaniedbują swoją higienę. Dlatego Caritas diecezjalna gorąco zachęca osoby
o otwartym sercu do okazania cichej życzliwości i udzieleniu konkretnej pomocy,
która będzie miała na celu wspólne dobro i zdrowie diecezjan.
Zbiórka na respirator
Caritas diecezjalna wspólnie z Fundacją SMS z Nieba przeprowadziła w dniu 27.03.2020
zbiórkę na zakup respiratora do Szpitala Powiatowego w Bielsku Podlaskim na oddział
zakaźny. Mobilizacja ludzi dobrej woli i ogromne zaangażowanie mediów sprawiło, że
przed zakończeniem akcji udało się uzbierać pełną kwotę 105 000 zł, która pozwoli na
zakup respiratora. Dodatkowo zebrane środki umożliwią ufundowanie również drugiego
respiratora. „Tego samego dnia zgłosiły się lokalne firmy, które zakupią trzy dodatkowe
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respiratory” – poinformowała Pani Bożena Grotowicz, dyrektor Szpitala w Bielsku
Podlaskim.
Wolontariusze dla potrzebujących
Wsparciem w okresie epidemii dla Caritas są wolontariusze, którzy przygotowują paczki
żywnościowe, dowożą zakupy potrzebującym, pomagają wynieść śmieci, wyprowadzić psa
na spacer.
Kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej
Kadra z Bielska Podlaskiego nadal pracuje – szyje cały czas maseczki dla szpitala oraz
wszystkich, którzy potrzebują takiego wsparcia. Ponadto na bieżąco monitoruje sytuację i
sprawdza, co komu jest potrzebne. Niektórym podopiecznym opiekunowie zawożą pracę
do domu, zapewniając im w ten sposób zajęcie.
Kadra Warsztatu w Sokołowie Podlaskim regularnie pojawia się w pracy i wspiera
działania Caritas Diecezji Drohiczyńskiej:
● Szyje maseczki dla potrzebujących instytucji oraz torby, w których będą
przekazywane potrzebne artykuły dla seniorów.
● Bierze udział w dystrybucji żywności dla podopiecznych Warsztatu i wszystkich
potrzebujących.
● Utrzymuje kontakt z podopiecznymi, zachęca do pracy w domu i systematycznie
zleca zadania.

Caritas Diecezji Elbląskiej
Jadłodajnia
Pracuje w warunkach dostosowanych do sytuacji epidemiologicznej, tzn. wydaje posiłki na
zewnątrz. Oprócz w uzgodnieniu i we współpracy z Urzędem Gminy Miasto Elbląg
przedłuża działanie jadłodajni do Wielkanocy.
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Akcja #PomocDlaSeniora
CDE weszła w program Caritas Polska „Dofinansowanie pomocy
charytatywno-opiekuńczej dla seniorów i osób bezdomnych podczas epidemii
koronawirusa w Polsce #PomocDlaSeniora” (125 osób). Robi to tylko i wyłącznie w
oparciu o współpracę z parafiami.
Program „Na codzienne zakupy”
CDE uczestniczy w programie i przekaże karty na zakupy w sklepach Biedronka (250 szt.).
Dzięki pomocy parafii wytypowano już wszystkich beneficjentów, więc w kwietniu będą
mogli oni zrobić pierwsze zakupy.
#WdzięczniMedykom
CDE zgłosiła się do programu realizowanego przez CP #Wdzięczni Medykom. Jeśli uda się
zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, skierowane one zostaną na pomoc Szpitalowi im. św.
Jana Pawła II przy ul. Żeromskiego 22 w Elblągu. Jest on wyznaczony do leczenia osób
zakażonych koronawirusem. CDE apeluje o finansowe wsparcie tej akcji. Wszelkie
informacje dostępne są na stronie www.caritas.elblag.pl
Środki ochrony
Caritas Polska przekazała nieodpłatnie maseczki ochronne – otrzymują je wolontariusze
parafialni zajmujący się pomocą w obecnej sytuacji. Korzystając z pomocy Caritas Polska,
CDE zamówiła środki dezynfekujące produkowane przez Orlen, zwłaszcza z myślą o
wolontariuszach.
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Caritas Diecezji Ełckiej
Paczka bezdotykowa
W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej
uruchomiły Centrum Kryzysowe. Caritas Polska wsparła inicjatywę poprzez przekazanie
środków finansowych na zakup produktów żywnościowych do paczek i do jadłodajni dla
osób bezdomnych i samotnych. Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności.
Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób
potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych, starając się eliminować bezpośredni
kontakt z odbiorcami lub ograniczać go do minimum.
● W akcję jako pierwszy zaangażował się bp Jerzy Mazur SVD, który wspiera Caritas
duchowo i materialnie. Biskup ełcki przekazał środki finansowe na zakup 450
paczek i zapewnił o dalszym wsparciu akcji.
● Dla osób, które nie powinny wychodzić z domu i nie mają pieniędzy na żywność,
oraz dla osób które mają kontakt z osobami, które takiej pomocy potrzebują,
dostępny jest telefon w sekretariacie ełckiej Caritas 87 441 70 00 oraz e-mail.
Wolontariuszami akcji „Paczka bezdotykowa” mogą zostać wyłącznie osoby, które
ukończyły 18 rok życia, są zdrowe oraz nie przybyły z zagranicy po 15 marca 2020
r.
● Akcja „Paczka bezdotykowa” to łatwy i szybki sposób, by wesprzeć potrzebujących
bez wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać daną kwotę, dzięki której Caritas
Diecezji Ełckiej będzie mogła przygotować paczki żywnościowe. Koszt jednej
paczki to 45,00 zł. W akcji można wziąć udział przekazując dowolną kwotę na ten
cel. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Diecezji Ełckiej z dopiskiem „Paczka
bezdotykowa”.
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● Akcję wsparł już Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (222
paczki), a także pan Paweł Surawski z firmy Karmelek, który przekazał chleb po
kosztach własnych.
Pomoc osobom bezdomnym spoza ełckich schronisk
Osoby bezdomne przebywające poza ełckimi schroniskami są szczególnie narażone na
zarażenie koronawirusem i rozprzestrzenianie wirusa na inne osoby. Stanowią oni grupę
szczególnego ryzyka. Przemieszczają się po terenie miasta w poszukiwaniu jedzenia. Są
najczęściej niedożywione, mają wiele chorób i obciążeń. Do tej pory Caritas pomagała im
wydając ciepłą zupę w jadłodajni oraz umożliwiając kąpiel i wymianę odzieży przy
Schronisku im. Św. Ojca Pio w Ełku. Obecna sytuacja wymusza zorganizowanie miejsca
poza schroniskiem Caritas i domem dziennego pobytu, w którym będzie możliwe
zorganizowanie punktu pomocy osobom bezdomnym przebywającym na ulicach miasta.
● Caritas ełcka przeniosła wydawanie posiłków na targ miejski, gdzie Urząd Miasta
Ełku rozstawił kontenery. Osoby bezdomne spoza schronisk otrzymują tam o godz.
14.00 ciepłą zupę. Również w poniedziałki od godziny 12.00 do 18.00 jest
możliwość wymiany odzieży i skorzystania z pryszniców w sanitariatach. Docelowo
Caritas chce zwiększyć ilość wydawanych posiłków osobom bezdomnym przy
kontenerach do 3 dziennie.
● Istnieje możliwość wspierania działań poprzez przekazywanie produktów
żywnościowych w zamkniętych opakowaniach oraz środków czystości.
● Bezpieczne wydawanie żywności i odzieży jest możliwe i sprawdza się: – Gdy
zaczynaliśmy w poniedziałek wydawanie zupy przy kontenerach na targu miejskim przez
siatkę, która oddziela nas od osób bezdomnych, czuliśmy się trochę dziwnie. Dziś
przyzwyczailiśmy się już, że najpierw stawiamy zupę na stole, a dopiero potem osoby
bezdomne podchodzą do naszego stołu – mówią osoby wydające pomoc żywnościową
ełckiej Caritas.

● W podobny sposób wydawana jest odzież. – Staramy się przestrzegać zasad
bezpieczeństwa i nie zbliżać się na wyznaczoną odległość. Pomagają nam różne osoby,
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przywożąc odzież, środki czystości, czasami żywność. Przedwczoraj dostaliśmy mleko,
dziś ktoś przewiózł margarynę do smarowania chleba. Już trafiła do schroniska dla osób
bezdomnych, bezdomnych, którym pomagamy codziennie przy kontenerach, dzieci w
domach dziecka i podopiecznych Domu Samotnej Matki – mówią pracownicy i
wolontariusze ełckiej Caritas.
Zakaz odwiedzin
W trosce o dobro podopiecznych i odwiedzających Caritas ełcka wprowadziła zakaz
odwiedzin w Schronisku im. św. Ojca Pio w Ełku, w Domu Samotnej Matki w Ełku i w
Domu Pomocy Społecznej Misericordia w Ełku.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Paczka bezdotykowa
To czas solidarności między nami, dlatego Caritas Archidiecezji Gdańskiej proponuje
włączenie się do akcji Paczka bezdotykowa. Przygotowana została lista podstawowych
produktów, które wejdą w skład paczki. Każdy może ufundować takie zakupy, które
wolontariusze zaniosą pod drzwi osób/rodzin potrzebujących.
● Uruchomiona płatność przez stronę internetową (www.caritas.gda.pl) – można
wpłacić 15 zł, 45 zł lub własną kwotę
● Rezultat (stan na 31.03.2020 godz. 9.00): 82 osoby wpłaciły 12 375 zł (275
paczek).
Zakup maseczek i innych środków ochronnych dla Domu Hospicyjnego im. św. Józefa w
Sopocie oraz dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Gdańsku i w Gdyni. Pod
całodobową opieką znajduje się tam ponad 110 ciężko chorych osób. Trzeba dokonać
zakupu dodatkowych środków ochronnych na kwotę 16 200 zł. Dzienne zużycie
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maseczek chirurgicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa przed koronawirusem dla
pacjentów i personelu medycznego wynosi ponad 100 sztuk.
● Uruchomiona została na stronie www.caritas.gda.pl płatność internetowa – można
wpłacić 15 zł, 20 zł lub własną kwotę
● Rezultat (stan na 31.03.2020 godz. 9.00): 10 osób wpłaciło 1 300 zł, pozostało do
zebrania 14 900 zł.
Centrum kryzysowe CAG
W sytuacji spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym Caritas Archidiecezji
Gdańskiej uruchomiła Centrum kryzysowe. Każda osoba, która znajduję się w sytuacji
kryzysowej (tzn. bez dochodów, bez możliwości zrobienia zakupów itp.), proszona jest o
kontakt. Oferowana jest pomoc:
● paczki żywnościowe dostarczone do domu;
● realizacja recept wraz z dowozem;
● dowóz ciepłych posiłków dla osób samotnych i starszych w Sopocie.
Aktywne formularze dla zgłoszeń znajdują się na stronie www.caritas.gda.pl.

Caritas Diecezji Gliwickiej
Najważniejsze działania Caritas Diecezji Gliwickiej w czasie epidemii:
● Prowadzi jadłodajnie, z których korzysta 700 osób dziennie
● Dowozi posiłki do domów – 230 dziennie
● Przygotowuje żywność dla będących na kwarantannie w ośrodku – 44 osoby
● Przygotowuje paczki dla seniorów 100 dziennie, które są w dystrybucji PZC
● Przekazujemy żywność ośrodkom całodobowym (DPS-y ZOL-e)
● Monitoruje potrzeby mieszkańców
● Zbiera fundusze na respirator
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● Szyje maseczki
● Pielęgniarki z trzynastu stacji opieki posługują przy chorych w domach – pod
opieką mają 300 osób
● Uruchomiła wsparcie psychologiczne przez telefon
Pracownicy WTZ w Gliwicach
Terapeuci i instruktorzy wykonują pracę zdalną utrzymując stały kontakt z
podopiecznymi i ich rodzinami (2 godziny dziennie telefonicznych rozmów). Podtrzymują
na duchu uczestników WTZ i są przygotowani na dostarczenie pomocy żywnościowej.

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Z myślą o seniorach w tym trudnym czasie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej podejmuje
akcję DOBROkrążcy. W związku z tym opublikowany został apel dyrektora Caritas
Archidiecezji Gnieźnieńskiej o zgłaszanie się chętnych do podjęcia pracy w roli
wolontariusza, który będzie:
● dostarczał paczki żywnościowe i artykuły higieniczne potrzebującym
● robił zakupy dla podopiecznych (m.in. żywność, leki)
● okazywał sąsiedzką troskę
● zgłaszał seniorów wymagających pomocy
● informował seniorów o możliwości pomocy.
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Caritas Diecezji Kaliskiej
Najważniejsze działania Caritas Diecezji Kaliskiej w czasie epidemii:
● pomoc żywnościowa dla seniorów
● szycie maseczek dla szpitali
● pomoc wolontariuszy w dostarczeniu seniorom żywności i leków
● wydawanie żywności potrzebującym.
Warsztat Terapii Zajęciowej w Kaliszu:
● Kadra ma stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi i ich rodzinami, każdy
instruktor ma pod opieką uczestników ze swojej pracowni.
● Psycholog przygotowuje dla wszystkich podopiecznych tzw. Karty życia. Jest to
sztywna karta (jak dowód osobisty) z informacją do kogo dzwonić w sytuacji
kryzysowej, jakie jej właściciel ma choroby i alergie oraz jakie przyjmuje leki.
● Psycholog prowadzi rozmowy telefoniczne z opiekunami.
● Uczestnikom, którzy korzystają facebooka, rozsyłane są zadania i ćwiczenia do
wykonania.
● Pracownicy WTZ są zaangażowani w szycie maseczek dla powiatowego szpitala i
wykonują osłony na twarz dla pracowników sklepów i innych punktów
usługowych.

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Zbiórka „Pomoc ratującym”
Zbiórka ma na celu wsparcie służby zdrowia oraz placówek Caritas działających na rzecz
seniorów, niepełnosprawnych , chorych i bezdomnych z Katowic, Chorzowa,
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Świętochłowic, Knurowa, Rudy Śląskiej, Mikołowa i Tychów w walce z COVID-19. Zbiórka
polega na przekazanie kwoty na wskazane konto bankowe z tytułem „Pomoc ratującym”.
Z przekazanych darowizn Caritas Archidiecezji Katowickiej zakupi środki ochrony
osobistej dla pracowników służby zdrowia i Caritas.

Opieka całodobowa
Funkcjonuje 12 placówek całodobowej opieki, które zajmują się dziećmi, seniorami,
niepełnosprawnymi. Pod opieką 600 pracowników jest 1000 podopiecznych.
Punkt kryzysowy wydaje pomoc żywnościową.
Pracownicy WTZ
● Pracownicy Warsztatu w Rudzie Śląskiej są w stałym kontakcie telefonicznym z
uczestnikami Warsztatów – udzielają wsparcia, informują. Pozostają również w
stałej gotowości w razie konieczność wsparcia w innej formie. Z własnej inicjatywy
szyją maseczki, które nieodpłatnie przekazują szpitalowi w Rudzie Śląskiej, Straży
Miejskiej, Przychodni Rejonowej oraz innym potrzebującym podmiotom. Łącznie
prawie 500 sztuk.
● Pracownicy WTZ w Pszczynie również udzielają telefonicznego wsparcia
podopiecznym. Od kwietnia rozwożą żywność do wyłonionych osób w ramach
programu „Spiżarnia Caritas” oraz żywność ze sklepu Aldi. Pomagają też 2
rodzinom ŚDS w zakupach.
● Wsparcia telefonicznego udziela również kadra WTZ w Knurowie.
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Caritas Diecezji Kieleckiej
Opieka nad starszymi i przewlekle chorymi
Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad
grupą ponad 2 000 osób starszych i przewlekle chorych.
● Niemal 650 z tych osób przebywa w placówkach całodobowych, takich jak: domy
pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, schroniska dla
bezdomnych i szereg innych placówek opiekuńczych, którym Caritas zapewnia
pełne utrzymanie i opiekę.
● Kolejne 480 osób jest objętych opieką pielęgniarek i opiekunek w swoich domach.
Wizyty domowe (również w czasie epidemii) są realizowane kilka razy w tygodniu,
a nawet codziennie.
● Do tej pomocy trzeba dodać ponad 110 osób, którym codziennie dostarczane są do
domu gorące obiady i ok.150 seniorów, którzy odbierają obiady ze stołówek
Caritas.
Akcja #PomocDlaSeniora
W związku z epidemią Caritas kielecka włączyła się w ogólnopolską akcję „Pomoc dla
Seniora”. Z darowizn sponsorów i wsparcia Caritas Polska, a także ze zgromadzonych
wcześniej zasobów własnych i Kieleckiego Banku Żywności Caritas kielecka
przygotowuje paczki żywnościowe dla ok. 600 osób. Część z tych paczek już zostało
wydane lub dostarczone do osób samotnych i niepełnosprawnych. Szczególną uwagę
przyciągają sytuacje, kiedy członkowie rodziny dzwonią do Caritas z zagranicy prosząc o
objęcie pomocą swoich bliskich.
Inny sposób docierania do potrzebujących, to bezpośredni kontakt telefoniczny
zainteresowanych, którzy dzwonią pod numer 882 171 709 i proszą o dostarczenie
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żywności. Obecnie na liście Caritas kielecka ma już ok. 350 seniorów, kolejne prośby
napływają każdego dnia. Do Wielkanocy zaplanowano działania jak wyżej.
W dostarczaniu żywności dla seniorów wydatnie pomaga młodzież z Centrum
Wolontariatu oraz żołnierze WOT z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
W minionym tygodniu szykowaliśmy paczki dla potrzebujących, rozdawane były one w punkcie
pomocy doraźnej w Kielcach. Od dziś przez cały tydzień paczki będziemy rozwozić do wszystkich
osób, które z różnych powodów nie mogły dotrzeć do punktu pomocy doraźnej i je odebrać –
powiedział porucznik Marcin Kowal podczas poniedziałkowej (30.03. 2020 r.) akcji.
Po zniesieniu rygorów epidemii większość udzielanej pomocy będzie kontynuowana bez
zmian z uwagi na całoroczną formę pomocy długookresowej. Natomiast dostarczanie
żywności dla seniorów będzie kontynuowane zależnie od zgłaszanych potrzeb.
Akcja „Nie jesteś sam”
W związku z epidemią zachęca się, żeby starsze osoby pozostawały w domach, ale
przecież muszą też coś jeść, wykupić leki. Sporo osób jest samotnych. W odpowiedzi na tą
potrzebę Diecezjalne Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Kieleckiej rozpoczyna akcję
„Nie jesteś sam”. CDK szuka osób chętnych do pomocy (już włączyło się do niej Centrum
Duszpasterskie Wesoła 54). Akcja skierowana jest wyłącznie dla osób pełnoletnich i w
miarę młodych, które są zdrowe i nie mają objawów infekcji górnych dróg oddechowych,
wysokiej gorączki oraz nie przybyły z zagranicy po 15 lutego br. Chętni zgłaszają się przez
formularz na stronie www.wolontariat.kielce.caritas.pl.
Pracownicy WTZ w Ostrowie
● Kierownik i instruktorzy terapii zajęciowej utrzymują stały kontakt z rodzinami
podopiecznych wspierając ich podczas systematycznych rozmów telefonicznych.
● Zespół jest w stałym kontakcie z rodzicami oraz opiekunami prawnymi służąc radą
oraz pomocą.
● Wszystkim uczestnikom jest zaproponowana pomoc w robieniu zakupów.
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Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
Wolontariat kryzysowy
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej rozpoczął działania wolontaryjne wobec stanu
zagrożenia epidemicznego dla ludzi starszych i chorych będących w grupie ryzyka.
Zachęca ludzi dobrej woli, wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas, do włączenia się
w pomoc osobom potrzebującym.
W związku z tym poszukiwani są wolontariusze – chętni mogą zgłaszać się poprzez
formularz na stronie www.koszalin.caritas.pl. Wolontariat kryzysowy:
● pomaga osobom starszym, chorym, będącym w grupie wysokiego ryzyka
● robi zakupy – żywność, środki higieniczne, leki – i przynosi je do domu
● potrzebujący musi: zrobić listę zakupów, zadzwonić do koordynatora wolontariatu,
oczekiwać na wolontariusza, poprosić o okazanie legitymacji wolontariusza.
Akcja „Zanurzeni w miłości” – zakup respiratorów.
22 marca Caritas oraz Fundacja SMS z Nieba zainaugurowały ogólnopolską akcję pt.
„Zanurzeni w miłości”, polegającą na zbiórce funduszy na zakup respiratorów dla szpitali
w Polsce. Na jeden respirator potrzeba ponad 100 tys. złotych. Pierwszym szpitalem,
który otrzyma taki sprzęt, jest placówka w Koszalinie. W ciągu pierwszych godzin trwania
akcji darczyńcy wpłacili wystarczającą kwotę, by pierwsze urządzenie zakupić. Trwa
zbiórka na kolejne, a szpitale, które zostaną nimi obdarowana, będą sukcesywnie
ogłaszane przez organizatorów na stronie akcji.
Pracownicy WTZ parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance i filii w Wieleniu:
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● Kadra wykonuje pracę zdalną – codziennie na portalu społecznościowym FB oraz
na stronie internetowej umieszczane są zadania dla uczestników do wykonania.
● Wprowadzono telefoniczne dyżury psychologa w poniedziałki i wtorki w godz.
10.00-12.00; z psychologiem można się także kontaktować za pomocą e-maila.
● Pracownicy włączyli się także w akcję szycia maseczek dla szpitala w Trzciance,
policji, ośrodków zdrowia, straży pożarnej. Do szycia maseczek zaczynają dołączać
rodzice i uczestnicy.
● Efekty pracy można śledzić na portalach społecznościowych.
● Zajęcia proponowane przez instruktorów są bardzo różnorodne i dostosowane do
potrzeb i umiejętności podopiecznych. Codziennie pracownicy zdają raport z
wykonanych zadań.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
● Punkt Socjalny Caritas w Brzegach dysponuje żywnością z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, finansowanego przez Unię Europejską.
Wydawać ją można jednak tylko osobom skierowanym przez Ośrodki Pomocy
Społecznej, które spełniają określone kryteria dochodowe, a te się nie zmieniły.
Ułatwienie jest tylko takie, że do osób na kwarantannie, zakwalifikowanych do
programu, żywność dowiozą służby mundurowe.
● Indywidualni odbiorcy żywności proszeni są o zachowywanie dużych odstępów w
kolejce i stosowanie się do zaleceń pracowników. Równocześnie Caritas apeluje do
uczestniczących w programie partnerów lokalnych – Ośrodków Pomocy
Społecznej i parafii, aby, zachowując konieczne środki ostrożności, nie
rezygnowały z odbierania żywności dla swoich podopiecznych i wypracowały
bezpieczny sposób jej dystrybucji.
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● W pomoc przy dystrybucji żywności zaangażowała się 11. Małopolska Brygada
Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomagają w dystrybucji, w załadunku i rozładunku
żywności, w razie konieczności też w akcji wydawania żywności osobom
potrzebującym.
Prowadzona przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kuchnia św. Brata Alberta w
Krakowie:
● Codziennie rozdaje 300-400 gorących posiłków potrzebującym.
● Ze względu na stan epidemii wydaje posiłki tylko na wynos.
● Pracownicy proszą o zachowanie dużych odstępów w kolejce i przychodzenie z
własnym pojemnikiem na zupę.
● Ludzi jest więcej, bo część podobnych placówek przestała działać, albo wydaje
tylko suchy prowiant.
● Potrzebne są jednorazowe pojemniki na żywność i środki ochrony, które pomogą
zabezpieczyć pracowników.
Pomoc dla seniorów i chorych
Pracownicy i wolontariusze Caritas rozwożą paczki z żywnością i środkami czystości dla
seniorów i osób niepełnosprawnych. Pomoc trafia do osób starszych i chorych poprzez
pracowników placówek Caritas, na przykład placówek wsparcia dziennego lub Stacji
Opieki. Niektóre osoby, których potrzeby wcześniej nie były znane pracownikom Caritas,
proszą o pomoc telefonicznie i po sprawdzeniu ich sytuacji pracownik lub wolontariusz
Caritas przywozi im zakupy.
Potrzebne środki ochronne
Caritas liczy na pomoc osób, które mają możliwość zorganizowania środków ochrony,
takich jak maski, rękawiczki, fartuchy, płyny dezynfekcyjne dla pracowników,
wolontariuszy i osób potrzebujących.

29

Działalność ośrodków Caritas
Na polecenie wojewody małopolskiego z 11 marca Caritas musiała zawiesić działalność
prowadzonych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, klubów seniora,
Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej.
● Terapeuci starają się utrzymać kontakt z podopiecznymi telefonicznie i poprzez
Internet. Życie przeniosło się do sieci, podopieczni wysyłają projekty nowych prac
mailem i wrzucają zdjęcia.
● Od początku zalecanej izolacji pracownicy stacji opieki starają się kontaktować ze
swoimi starszymi i niepełnosprawnymi podopiecznymi. Rehabilitację w stacjach
opieki trzeba było odwołać, ale pielęgniarki odwiedzają swoich podopiecznych w
domach, starają się też przynosić im zakupy.
● Prowadzone przez Caritas placówki stałego pobytu działają normalnie,
wprowadzone są tylko zakazy odwiedzin i ograniczenia wyjść, które wymusiła
sytuacja.
● WTZ szyją maseczki dla szpitali i na potrzeby pracowników i wolontariuszy Caritas.
Respirator dla Krakowa
W związku ze skierowaną do Caritas prośbą rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na dodatkowy
respirator dla Krakowa. Wpłat można dokonywać na konto Caritas Archidiecezji
Krakowskiej z dopiskiem „Respirator” lub online poprzez stronę internetową
www.krakowcaritas.pl.
W biurze Caritas trwa dyżur telefoniczny. Można też kontaktować się przez e-mail.
Ośrodki Caritas Archidiecezji Krakowskiej do dyspozycji
Caritas Archidiecezji Krakowskiej zaproponowała, by jej ośrodki wczasowo-rekolekcyjne
mogły zostać wykorzystane do ulokowania osób przebywających kwarantannie i
pozostawiła do dyspozycji wojewodzie.
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Caritas Diecezji Legnickiej
● Caritas Diecezji Legnickiej realizuje program pomocy żywnościowej FEAD.
● Włączyła się w program „Pomoc dla Seniora”; przekaże także seniorom karty na
zakupy do sklepów sieci Biedronka w ramach programu „Na codzienne zakupy”.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Codzienna gotowość
Od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14 można dzwonić do sekretariatu Caritas
Archidiecezji Lubelskiej pod nr 81 532 95 71 lub 534 003 300.
Ośrodek wsparcia dla osób bezdomnych prowadzony w siedzibie Caritas Archidiecezji
Lubelskiej funkcjonuje bez zmian – z zastrzeżeniem:
● Korzystający oprócz badania trzeźwości poddawani są pomiarowi temperatury
ciała, muszą dezynfekować ręce i zachowywać bezpieczną odległość od
pracowników i w miarę możliwości od siebie nawzajem.
● Ograniczony został czas pobytu w ośrodku do niezbędnego minimum –
jednocześnie mogą przebywać w nim maksymalnie 2 osoby.
● Telefon kontaktowy – 602 121 433.
Jadłodajnia „Anielska przystań”
● Wydaje bezpłatnie ciepłe posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do
13.00 z zastrzeżeniem, że każdy korzystający musi posiadać własne naczynie, do
którego zostanie nalana zupa. Telefon kontaktowy 81 532 95 71.
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● Jadłodajnia uruchomiła także catering – minimalna kwota zamówienia to 35 zł.
Każde zamówienie to pomoc dla podopiecznych jadłodajni.
Pomoc w zakupach seniorom
Codziennie sztab ok. 30 osób jest w pełnej gotowości, aby ruszyć na zakupy. Jeżeli ktoś
potrzebuje takiej formy pomocy, może skontaktować się z Caritas pod numerem telefonu
kom. 668 770 774
Szycie maseczek ochronnych
Do szycia zgłosiły się prywatne osoby – dwie panie z maszynami do szycia i ich mężowie.
Tak zwarta ekipa w poniedziałkowe popołudnie przekazała CAL 135 bawełniane,
wielorazowe maseczki. Posłużą one wolontariuszom.
● Osoby, które również chcą zaangażować się w szycie maseczek, mogą kontaktować
się osobą odpowiedzialną za akcję pod numerem tel. 696 259 781.
● Na stronie www.lublin.caritas.pl umieszczona jest instrukcja szycia maseczek.
Pomoc żywnościowa
Każdego dnia jadłodajnia wydaje 200 posiłków osobom potrzebującym, przygotowywane
są także dla nich paczki żywnościowe. Osoby potrzebujące takiej pomocy proszone są o
kontakt pod numerami tel. 81 532 95 71 lub 534 003 300.
Zakup respiratora
Dzięki akcji „Zanurzeni w miłości” w ciągu niespełna doby darczyńcy przekazali 105 .000
złotych na zakup respiratora dla nowo powstającego Oddziału Zakaźnego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Niebawem pojawi się relacja z przekazania
respiratora Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu w Lublinie.
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Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Kuchnia Caritas w Łomży
300 posiłków dziennie wydaje kuchnia Caritas w Łomży, poza tym 300 posiłków
dostarczanych jest codziennie przez wolontariuszy z Państwowej Wyższej Szkoły
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży oraz wojsko do osób starszych, samotnych i
objętych kwarantanną.
W ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada” osoby potrzebujące dzwonią do Caritas
zostawiając adres, a wolontariusze służą pomocą czy to w przyniesieniu posiłku czy
zrobieniu zakupów.
W ramach POPŻ-Podprogram 2019 Caritas wydała 100 ton żywności, którą otrzymało
3,5 tys. osób z terenu diecezji łomżyńskiej. W proces dystrybucji żywności
zaangażowanych było 30 Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 30
Parafialnych Zespołów Caritas.
Wszystkie działania Diecezjalnej Caritas w dobie walki z koronawirusem można wspomóc
wpłatą na konto z tytułem „Caritas bliźnim”.

Caritas Diecezji Łowickiej
Diecezja Łowicka obejmuje część województwa łódzkiego i mazowieckiego, na których
terenie stwierdzonych przypadków zarażenia korona wirusem jest ponad 800, jednak ze
względu na specyfikę diecezji większość to tereny wiejskie, gdzie nie stwierdzono
przypadków zarażenia, a osoby powracające z zagranicy pozostają na kwarantannie.
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Miejsca kryzysowo-pomocowe
Na czas trwania epidemii powołane zostały miejsca kryzysowo-pomocowe, w których
osoby potrzebujące lub przebywające na kwarantannie mogą skorzystać z pomocy –
najczęściej żywnościowej.
● Miejsca te znajdują się w: Kutnie (par. bł. Męczenników Kutnowskich),
Sochaczewie (par. św. Wawrzyńca) i Żyrardowie (par. MB Pocieszenia) przy
funkcjonujących tam jadłodajniach oraz w Głownie (par. św. Jakuba), Łowiczu
(biuro Caritas), Skierniewicach (par. św. Jakuba), gdzie przy ścisłej współpracy z
miejscowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej typowane są osoby i zbierane
informacje o zakresie i formie pomocy.
● By zapewnić pomoc CDŁ współpracuje ze sklepami i hurtowniami, korzysta także
ze środków przekazanych przez Caritas Polska w ramach programu „Pomoc dla
Seniora”. W ramach programu „Na codzienne zakupy” rozdysponowano wśród
seniorów 200 kart Biedronki.
Pomoc żywnościowa
W dalszym ciągu przyjmowane są transporty z żywnością z programu POPŻ, którą
przejmują partnerzy lokalni i jest ona dystrybuowana na bieżąco beneficjentom tego
programu, ale po zmianie kryteriów także osobom dotkniętym epidemią.
Środki ochronne
W ramach dostępności personel Caritas, szczególnie medyczny pracujący w hospicjach
domowych i pielęgniarstwie domowym, wyposażany jest w środki ochrony (maseczki,
kombinezony, przyłbice, środki dezynfekujące i inne) pozwalające w ramach koniecznych
czynności w domach pacjentów zachować wszelkie rygory sanitarne. W mniej pilnych
potrzebach personel kontaktuje się za pomocą narzędzi teleinformatycznych.
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Pomoc zdalna
Personel z placówek, których funkcjonowanie zostało czasowo zawieszone, jest w stałym
kontakcie z podopiecznymi – m.in. z niepełnosprawnymi – monitorując ich potrzeby i w
miarę możliwości je zaspokajając.
Porady telefoniczne
Pracownicy pracujący w punktach pomocowych Caritas Diecezji Łowickiej świadczą
telefonicznie nieodpłatne porady prawne i psychologiczne na terenie powiatu łowickiego.
Zbiórka na respirator
Na terenie diecezji została ogłoszona zbiórka środków finansowych na potrzeby służby
zdrowia – m.in. na zakup respiratora dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.
Norberta Barlickiego w Łodzi.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Akcja #PomocDlaSeniora
● Caritas Archidiecezji Łódzkiej z otrzymanych z CP środków dofinansuje zakup
żywności i posiłków organizowanych w pięciu pozałódzkich regionach (Pabianice,
Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, Rzgów, Zelów). W Łodzi wsparciem objęte
zostaną osoby w kryzysie bezdomności.
● We współpracy z siecią wolontariatu kryzysowego do potrzebujących pomocy
seniorów z terenu Łodzi wyruszyli wolontariusze (ponad 50 osób).
Akcja #WdzięczniMedykom
● Informacja prasowa rozesłana została do lokalnych mediów.
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● TVP3 Łódź i Radio Łódź wyemitowały informacje o akcji z zaproszeniem do
wsparcia finansowego.
● Równolegle w diecezji prowadzona jest zbiórka na zakup sprzętu medycznego. W
ogłoszonej przez arcybiskupa Grzegorza Rysia zbiórce, na rachunek Łódzkiej
Okręgowej Izby Lekarskiej wpłynęło w ciągu kilku ostatnich dni około 1 miliona
złotych.

Caritas Diecezji Opolskiej
Działania Caritas Diecezji Opolskiej w okresie od początku epidemii koronawirusa do dnia
31 marca 2020 roku:
Centrala i pięć biur rejonowych Caritas pracuje bez zmian
Wizyty w biurach ograniczone są do koniecznego minimum. Wstrzymane jest
przyjmowanie paczek z odzieżą używaną i obuwiem.
Tryb pracy trzech kuchni Caritas w Raciborzu, Nysie i Kluczborku pozostaje bez zmian.
Kuchnie wydają lub dowożą codziennie ok. 630 posiłków dla osób samotnych, starszych i
chorych.
Łaźnia dla osób bezdomnych w Opolu czynna jest jak dotychczas – w poniedziałki, środy i
piątki. Każdorazowo z łaźni korzysta 20 bezdomnych.
Pomoc zdalna
Nieczynne są Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nysie, Kluczborku i St. Siołkowicach,
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nysie, Środowiskowa Świetlica Samopomocy w
Raciborzu, Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Śl.. Placówki na co dzień świadczyły
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pomoc dla 220 osób niepełnosprawnych. Pracownicy placówek, którzy świadczą pracę w
systemie zdalnym, pozostają w stałym kontakcie z osobami niepełnosprawnymi, ich
rodzicami lub opiekunami. Terapeuci pracowni krawieckich w Kluczborku, Nysie i St.
Siołkowicach szyją 10 000 maseczek chirurgicznych dla pielęgniarek Stacji Opieki i ich
pacjentów.
Ograniczona została działalność 44 Stacji Opieki Caritas, które otaczają opieką
pielęgniarską ok. 13 000 pacjentów rocznie. Nie są wykonywane są świadczenia
pielęgniarskie w pomieszczeniach Stacji. Wizyty pielęgniarskie w domu pacjenta
wykonywane są wyłącznie po uprzednim telefonicznym wywiadzie epidemiologicznym. W
sytuacjach gdy nie ma bezwzględnych wskazań do osobistego kontaktu pielęgniarki z
pacjentem oraz możliwe jest sprawowanie opieki przez najbliższą rodzinę, świadczenia
udzielane są w formie teleporady.
U pacjentów, u których wynik wywiadu epidemicznego jest ujemny i niemożliwe jest
sprawowanie opieki przez najbliższą rodzinę, pielęgniarki Stacji wykonują świadczenia w
domu. Aktualnie 110 pielęgniarek Caritas codziennie pielęgnuje około 170 pacjentów,
którzy mieszkają w jednoosobowych gospodarstwach domowych.
Program „Na codzienne zakupy”
Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas realizują program „Na codzienne zakupy”.
W ramach programu 250 osób ubogich otrzyma karty płatnicze na zakupy artykułów
spożywczych w sieci sklepów Biedronka o wartości 100 zł lub 150 zł w miesiącu. Wartość
kart płatniczych oraz działań towarzyszących w 2020 r. na wyniesie 346 250,00 zł.
Akcja #PomocDlaSeniora
W ramach akcji wolontariusze Caritas Diecezji Opolskiej wytypowali 140 osób starszych,
chorych, samotnych, które znajdują się w dramatycznej sytuacji bytowej i zdrowotnej.
Osoby te otrzymują za pośrednictwem wolontariuszy ciepły posiłek lub paczkę z suchym
prowiantem do domu. Na realizację programu Caritas Polska przekazała Caritas Diecezji
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Opolskiej kwotę 25.000 złotych. Ponieważ ta forma wsparcia potrzebuje dodatkowych
funduszy, centrala Caritas w Opolu prosi o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy z
dopiskiem „Pomoc dla seniora”.
Wolontariusze z Parafialnych Zespołów Caritas w miarę możliwości usiłują sprawować
opiekę nad osobami najsłabszymi we wspólnotach parafialnych. Ta działalność, od
początku wybuchu epidemii nie jest jeszcze ujęta w statystykach. Oprócz działań
wolontariuszy rośnie na znaczeniu pomoc sąsiedzka.
Od 2017 r. Caritas Diecezji Opolskiej realizuje „Pilotażowy program medycznych
świadczeń pielęgnacyjnych”, który jest współfinansowany z pieniędzy Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ramach projektu siedem opiekunek medycznych, które zostały
zatrudnione w Stacjach Opieki Caritas, zapewnia 50 osobom chorym, starszym i
niepełnosprawnym, codzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Epidemia
koronawirusa, która znacznie ograniczyła dostępność do usług opiekuńczych,
spotęgowała ich popyt na niespotykaną skalę. Wartość projektu opiewa na kwotę ok. 1,2
mln. zł.
31 marca 2020 r. pan Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego i ks. Arnold
Drechsler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej podpisali aneks do umowy na „Pilotażowy
program medycznych świadczeń pielęgnacyjnych”. Aneks opiewa na kwotę ok. 5,3 mln. zł.
Aneks zwiększa liczbę beneficjentów domowej opieki pielęgniarskiej poprzez dołączenie
do grona 7 opiekunek medycznych i 140 pielęgniarek. Pieniądze zostaną wykorzystane na
zakup artykułów ochrony osobistej dla pielęgniarek i pacjentów, środków
dezynfekcyjnych oraz koncentratorów tlenu.
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Caritas Diecezji Pelplińskiej
Centrala Caritas pracuje w stałych godzinach. W razie potrzeby możliwy jest też kontakt
telefoniczny. W przypadku potrzeby pomocy w zrobieniu zakupów, czy też pomocy w
innych czynnościach związanych z życiem codziennym należy kontaktować się z
Parafialnymi Zespołami Caritas działającymi przy parafiach lub z centralą Caritas Diecezji
Pelplińskiej.
Pomoc psychologiczna
Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego lub duchowego mogą kontaktować się z
biurem Caritas – możliwa jest rozmowa z księdzem i psychologiem.
Akcja #PomocDlaSeniora
● Caritas Diecezji Pelplińskiej uruchamia program „Pomoc dla seniora”. Osoby
potrzebujące mogą kontaktować się z koordynatorem.
● Dodatkowa pula 40 kart Biedronki „Na codzienne zakupy”. Karty zostaną
rozdysponowane przez Parafialne Zespoły Caritas.
● Zostaje wznowiona dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego
Pomocy Żywnościowej FEAD.
Jadłodajnia
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną posiłki w jadłodajni Caritas Diecezji
Pelplińskiej od dnia 23.03.2020 będą wydawane od godz. 12.00 do 12.30.
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Caritas Diecezji Płockiej
● Caritas Diecezji Płockiej w ramach swojej działalności wszystkim zgłaszającym się
na swoje stołówki oferuje pomoc w formie ciepłego posiłku.
● Parafialne Zespoły Caritas w parafiach diecezji uruchamiają pomoc w formie
paczek dla najbardziej potrzebujących i samotnych seniorów.
● Dla poprawy warunków pobytu podopiecznych w noclegowni Caritas Diecezji
Płockiej przy ul. Sienkiewicza 54 wyremontowane zostały dwie łazienki.
Pracownicy WTZ
● Kadra WTZ w Żurominie pracuje zdalnie, prowadzi rozmowy telefoniczne oraz
rozmowy przez komunikator Messenger. Jest gotowa udzielać też innej pomocy.
● Kadra WTZ w Płońsku również pracuje zdalnie – jest w kontakcie telefonicznym z
podopiecznymi i ich rodzicami. Jest gotowa udzielać też innej pomocy.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Wolontariat kryzysowy
Osoby potrzebujące wsparcia, a więc z osłabioną odpornością, chorzy, starsi i
niepełnosprawni, otrzymują niezbędną i najpilniejszą pomoc.
● Senior może zadzwonić na miejską infolinię, gdzie zostanie mu przydzielony
konkretny wolontariusz. Będzie on przychodził do niego dwa razy w tygodniu,
odbierał pieniądze i robił zakupy spożywcze, kupował produkty higieniczne i
chemiczne oraz leki o wartości do 200 zł. Wszystko opracowane jest tak, by
uniknąć zarażenia wirusem i aby senior nie wychodził z domu.

40

● W akcję zaangażowanych jest 106 wolontariuszy, którzy wsparli niemal 240
seniorów, wyręczając ich w zrobieniu najbardziej potrzebnych zakupów produktów
spożywczych, higienicznych czy zakupie leków.
● Akcja „Wolontariat kryzysowy” jest prowadzona przy współpracy Miasta Poznań,
Caritas Archidiecezji Poznańskiej, harcerzy oraz innych Organizacji Pożytku
Publicznego. Za koordynację działań po stronie wolontariuszy odpowiedzialne jest
Centrum Wolontariatu Caritas.
● Osoby, które potrzebują takiej pomocy, mogą zadzwonić pod nr miejskiej infolinii
61 646 33 44. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.
Ogólnopolskie programy żywnościowe realizowane przez Caritas Archidiecezji
Poznańskiej:
● Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
● Spiżarnia Caritas
● Karta „Na codzienne zakupy”.
Zbiórka żywności – paczki dla osób w kwarantannie
Z uwagi na brak możliwości prowadzenia tradycyjnej zbiórki w sklepach i na targowiskach,
żywność o przedłużonym terminie ważności można przynosić do poznańskich kościołów i
pozostawić w wyznaczonym miejscu.
● Potrzebne są takie produkty, jak: kasza, ryż, makaron, mąka, cukier, konserwy,
środki chemiczne i higieniczne.
● Produkty są odbierane przez pracowników Caritas i przekazywane osobom
najbardziej potrzebującym.
● Caritas przygotowała już ok. 100 paczek dla osób ubogich, a będących na
kwarantannie. Pomoc została rozdysponowana za pośrednictwem żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej.
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Jadłodajnie
Jadłodajnie Caritas w Poznaniu, z uwagi na stan epidemii, zmieniły formę wydawania
posiłków. Ubodzy i bezdomni otrzymują posiłki na wynos. Cztery jadłodajnie Caritas,
prowadzone przez siostry elżbietanki, urszulanki SJK, albertynki i franciszkanki Rodziny
Maryi codziennie wydają ok. 1 000 posiłków dla potrzebujących.
Pomoc bezdomnym
Nie przestają funkcjonować łaźnia, schronisko i ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul.
Krańcowej, gdzie potrzebujący mogą skorzystać z zabiegów higienicznych. Przestrzegane
są wszystkie wymogi higieniczne i zasady wprowadzone przez Główny Inspektorat
Sanitarny, tak by zapewnić potrzebującym konieczną pomoc, ale by nie doszło do
ewentualnego zakażenia.
Zbiórka na respirator dla szpitala zakaźnego
Caritas zorganizowała zbiórkę pieniędzy na zakup respiratora dla Szpitala Miejskiego im.
Józefa Strusia w Poznaniu, przekształconego w jednoimienny szpital zakaźny. Przez trzy
dni zebrano kwotę 98.000 zł, na zakup sprzętu potrzebne było 95.000 zł.
Działające placówki:
● Dom Dziecka, Ośrodek w Wierzenicy – pomoc uzależnionej młodzieży.
● Ogrzewalnia dla bezdomnych – 50 osób, możliwość noclegu.
● Łaźnia dla osób bezdomnych.
● Przytulisko – mieszka tu 18 osób, część z nich pracuje.
● Poradnia rodzinna – telefoniczna pomoc terapeutów.
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Caritas Archidiecezji Przemyskiej
Akcja #PomocDlaSeniora
W odpowiedzi na rosnące zagrożenie koronawirusem, Caritas Archidiecezji Przemyskiej
objęła pomocą osoby starsze.
● 20 marca br. Caritas Archidiecezji Przemyskiej szczególną troską objęła osoby
starsze. Caritas przemyska przekazała dla ok. 120 seniorów z powiatu
przemyskiego oraz miasta Przemyśla, powiatu sanockiego oraz miasta i gminy
Ustrzyki Dolne pakiet środków czystości oraz paczki żywnościowe.
● W dniach 25–27.03.2020 r. zatrudnieni przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej
pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżajsku, Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starym Mieście, pracownicy Urzędu Gminy Leżajsk, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Wojskami Obrony Terytorialnej dostarczyli
potrzebującym seniorom z Domu Dziennego Pobytu w Przychojcu oraz osobom z
niepełnosprawnością z terenu powiatu leżajskiego 370 pakietów żywnościowych
oraz środków do dezynfekcji.
Akcja #WdzięczniMedykom
Jedną z inicjatyw, jaką podjęła Caritas Polska na czas pandemii koronawirusa, jest akcja
#WdzięczniMedykom. W jej realizację zaangażowała się również Caritas Archidiecezji
Przemyskiej, która przygotowuje posiłki dla 5 osób ze służby medycznej w Przemyślu,
przebywających na kwarantannie.
Pomoc zdalna
Pomoc realizowana przez Caritas nie ogranicza się tylko do zapewnienia niezbędnych do
przeżycia artykułów spożywczych. Pracownicy WTZ i ŚDS w sytuacji, w której niemożliwe
jest uczestnictwo przez podopiecznych w normalnie realizowanych zajęciach,
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zawieszonych na czas epidemii, pozostają z nimi oraz ich rodzinami w stałym kontakcie
telefonicznym. Prowadzone rozmowy służą informowaniu osób z niepełnosprawnością o
ciągłej potrzebie pozostawania w domu oraz dbania o higienę. Mają one również na celu
dbanie o ich dobry stan psychiczny oraz uzyskiwanie przez pracowników informacji o
stanie zdrowia podopiecznych. Rozmowy te pomagają także w rozwiązywaniu
konkretnych trudności i wyzwań, przed którymi stają seniorzy oraz osoby
niepełnosprawne, np. pomoc w wykupieniu niezbędnych leków.

Caritas Diecezji Radomskiej
Zbiórka na respiratory
We współpracy z fundacją SMS z Nieba w dniach 28-29.03 odbyła się zbiórka na
respiratory dla Szpitala Powiatowego w Opocznie i dla Radomskiego Szpitala
Specjalistycznego. Udało się zebrać łącznie 105 000 zł x 2 = 210 000 zł.
Zbiórka na sprzęt do dezynfekcji
W przedostatnim tygodniu marca udało się zebrać pieniądze na urządzenie do dezynfekcji
karetek HySpray, które kosztuje ok. 12 000 zł i zostanie przekazane Stacji Pogotowia w
Radomiu.
Pracownicy WTZ
Pracownicy WTZ w Jedlance Starej są w stałym kontakcie telefonicznym i internetowym z
podopiecznymi, jak również z ich rodzicami lub opiekunami:
● Wspierają rozmową, starają się pomóc.
● Szczególną troską obejmują tych uczestników, którzy mieszkają sami – np. w
porozumieniu z miejscowym MGOPS, przez kierowcę Caritas została im
dostarczona żywność.
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● Zadają uczestnikom pracę zdalną na miarę ich możliwości, której efekty odsyłają
opiekunom uwiecznione na zdjęciach. Podopieczni m.in. szyją maseczki ochronne.
● Zachęcają ich do pomocy rodzicom lub opiekunom w wykonywaniu czynności
domowych.
● Podopieczni kontakt z wychowawcami opisują w dziennikach zajęć. Uczestnicy,
opanowali nową formę prowadzenia zajęć i z niecierpliwością czekają na możliwość
rozmowy.
Pracownicy WTZ pełnią również dyżury w placówce, uwzględniając obowiązujące zasady
bezpieczeństwa. Dyżurują także w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym.

Caritas Diecezji Rzeszowskiej
Akcja #PomocDlaSeniora
Od 18 marca br. diecezjalna Caritas udostępniła swoje konto na zbiórkę na cel pomocy
seniorom i innym potrzebującym oraz na pomoc w leczeniu.
Ciepły posiłek
W diecezji działają 3 duże kuchnie, które wydają ok. 1 000 gorących posiłków. Placówki
Caritas: DPS-y i ZAZ i dwa Dzienne Domy Opieki są gotowe do przygotowania ciepłych
posiłków i wydawania ich według zgłoszonych potrzeb.
Pomoc zdalna
● Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy i 5 Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
CIS przez współpracę z diecezjalną Caritas są w stałym kontakcie ze swoimi
podopiecznymi organizując także pomoc w dożywianiu i innych potrzebach.
● Placówki te szyją także potrzebne maski.
● Cztery świetlice – Dorastanie z Caritas w zmienionej formie prowadzą swoją
działalność.
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● Pracownicy Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Gorlicach organizują edukację
dla przedszkola i szkoły specjalnej w formie elektronicznej.
Pomoc dla ubogich
● Diecezjalna Caritas – także ze środków Caritas Polska, we współpracy z
Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta i MOPS Rzeszów
przygotowują przedświąteczną pomoc dla 750 osób – w tym dla seniorów.
● W diecezji działa pod nadzorem księży proboszczów 245 Parafialnych Zespołów
Caritas, które w swoich wspólnotach (wzorem lat ubiegłych) zorganizują
świąteczne paczki dla swoich podopiecznych, zwłaszcza dla seniorów i samotnych.
● Do samotnych z zakupami docierają wolontariusze, w Wielkim Tygodniu diecezja
skorzysta też z pomocy WOT.
Diecezja wysłała wstępna partię 10 tys. maseczek do parafii jako pomoc dla
spowiadających się.
Pomoc psychologiczna
Caritas diecezjalna w tym okresie współpracuje z panią psycholog, która drogą
telefoniczną udziela licznych porad.
Pracownicy WTZ
● Terapeuci z WTZ w Kolbuszowej są w kontakcie z podopiecznymi. Poza tym kadra
warsztatów zaangażowała się w akcję „Maseczki dla Szpitala w Kolbuszowej i
Nisku”. Szyje jednorazowe maseczki ochronne dla szpitali oraz bawełniane
maseczki wielokrotnego użytku dla wszystkich potrzebujących.
● Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas w Ropczycach utrzymują stały kontakt
telefoniczny z uczestnikami WTZ i ich rodzinami. Monitorują na bieżąco
zaopatrzenie w żywność i środki czystości osób samotnych – uczestników WTZ.
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● WTZ w Gorlicach Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Przedszkole Specjalne, Szkoła
Podstawowa Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy pracują zdalnie.
Rodzice otrzymują co dzień potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą materiały z
wykorzystaniem technik komputerowych. Pracownicy codziennie są w kontakcie
telefonicznym monitorując potrzeby, np. zrobienia zakupów. Codziennie w
godzinach 7-15 odbywa się dyżur psychologa, rehabilitanta, logopedy i wszystkich
specjalistów.

Caritas Diecezji Sandomierskiej
Akcja #PomocDlaSeniora
Caritas Diecezji Sandomierskiej włącza się w Program #PomocDlaSeniora zainicjowany
przez Caritas Polska w czasie epidemii koronawirusa w Polsce. Ten czas zagrożenia
epidemiologicznego jest szczególnie trudny dla osób starszych. Dzięki wsparciu Caritas
Polska CDS przygotowuje paczki z żywnością dla tych osób. Paczki są dostarczane w
miarę możliwości do domów seniorów przez pracowników Caritas. Ta forma pomocy jest
przeznaczona dla osób najuboższych, starszych i samotnych, które nie mają nikogo
bliskiego.
Wznowienie wydawania żywności
Caritas Diecezji Sandomierskiej wznowiła wydawanie żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 – żywność unijna.
Żywność jest wydawana osobom z 4 Ośrodków Pomocy Społecznej (to 492 rodziny, czyli
1289 osób) oraz osobom bezdomnym. Zostanie przekazanych w sumie 21 654,80 kg
żywności.
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Wsparcie psychologiczne i duchowe Caritas
Caritas Diecezji Sandomierskiej stara się poprzez swoich pracowników, terapeutów
psychologów, pedagogów, wolontariuszy udzielać pomocy zaspokajając podstawowe
potrzeby ludzkie. Bardzo ważna jest także pomoc poprzez rozmowę. Pomoc Caritas jest
nieodpłatna i zawsze można na nią liczyć. Przez całą dobę potrzebujący uzyskają wsparcie
pod numerami telefonów:
● Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem – 15 649 21 86, 607 302
198
● Pomoc psychologa – 796 082 875
● Okręgowy Ośrodek Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem w Stalowej Woli –
530 310 340
● Duchowe wsparcie w czasie epidemii – 885 680 600.
Wsparcie dla podopiecznych ośrodków Caritas
Ośrodki Caritas, które realizowały planowe zajęcia, teraz zostały zmuszone do
ograniczenia swojej działalności. Nie znaczy to jednak, że osoby niepełnosprawne, które w
nich przebywały, ich rodziny, seniorzy i samotni zostali pozostawieni sami sobie.
● Pracownicy placówek, terapeuci, psychologowie, wolontariusze pozostają z
uczestnikami, jak też ich rodzinami, w kontakcie telefonicznym bądź poprzez
komunikatory internetowe.
● Zachęcają podopiecznych do pozostawania w domach, zrezygnowania z kontaktów
towarzyskich, dbania o należytą higienę osobistą.
● Psychologowie starają się dbać o dobry stan psychiczny podopiecznych, a
jednocześnie zdobywają informację o ich aktualnym stanie zdrowia i potrzebach.
Środki ochronne dla żołnierzy WOT
W dniu 26 marca 2020 r. Caritas Diecezji Sandomierskiej przekazała maseczki ochronne
z atestem i rękawiczki dla żołnierzy sandomierskiego 102 batalionu lekkiej piechoty 10
Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. WOT pełni szczególną rolę w obecnej
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sytuacji. Pomaga dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących, a także wspomaga
działalność instytucji państwowych, m.in. szpitali, w ramach akcji „Odporna wiosna”.

Caritas Diecezji Siedleckiej
Darowizna dla szpitala
Od 1 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Caritas Diecezji Siedleckiej można przekazywać
darowizny na rzecz Szpitala Miejskiego w Siedlcach jako pomoc w walce z koronawirusem.
Na stronie www.siedlce.caritas.pl udostępniono możliwość wpłat internetowych na rzecz
Szpitala Miejskiego w Siedlcach i na respirator dla Szpitala Miejskiego w Siedlcach.
„Jałmużna wielkopostna”
CDS zachęca do elektronicznego włączania się w „Jałmużnę wielkopostną”. Caritas
Diecezji Siedleckiej zachęca do dokonania tego m.in. poprzez elektroniczne płatności
internetowe i tradycyjny przelew bankowy. Na stronie internetowej tłumaczy, jak to
zrobić. Szczególnie atrakcyjna jest forma zbierania do skarbonki poprzez stronę
internetową – można wybrać jedną z wielu proponowanych kwot – od 5 do 2 000 zł.
Pomoc seniorom – wolontariat kryzysowy
Caritas Diecezji Siedleckiej informuje o możliwości udzielenia pomocy osobom starszym,
które czują się zagrożone obecną sytuacją. Wolontariusze Centrów Wolontariatu w
Siedlcach i Białej Podlaskiej pomogą w zakupach leków, żywności i rzeczy pierwszej
potrzeby. Pomoc udzielana jest mieszkańcom Siedlec i Białej Podlaskiej z zachowaniem
największych środków ostrożności oraz z ograniczeniem kontaktu bezpośredniego.

49

Centra Wolontariatu prowadzone są w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy ul.
Bpa I. Świrskiego 57 w Siedlcach oraz w budynku przy ul. Warszawskiej 15 w Białej
Podlaskiej. O pomoc można się zgłosić dzwoniąc pod numery telefonów:
● 504 429 423 – Żanetta Kowalczuk, koordynator CW w Białej Podlaskiej
● 510 756 437 – CW w Siedlcach
● 512 936 068 – Monika Rybaczewska, diecezjalny koordynator ds. wolontariatu
CDS.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej
Centra Kryzysowe
W odpowiedzi na trudną sytuację społeczną spowodowaną zagrożeniem
epidemiologicznym Caritas Diecezji Sosnowieckiej uruchomiła Centra Kryzysowe w
poszczególnych miastach Diecezji Sosnowieckiej m.in.: Olkusz, Jaworzno, Będzin,
Dąbrowa Górnicza, Czeladź, Sosnowiec, Wolbrom.
● Do 27.03.2020 r. łącznie CDS udzieliła pomocy 80 seniorom.
● Celem tych punktów jest pomoc seniorom w zrobieniu najpotrzebniejszych
zakupów oraz wsparcie tych, którzy znaleźli się w najtrudniejszej sytuacji
finansowej poprzez przygotowanie i doręczenie paczek żywnościowych.
● Dostępny jest też telefon – każda osoba, która znajduje się w sytuacji kryzysowej
może kontaktować się pod numerem: 32 363 03 70.
Jadłodajnia Caritas w Olkuszu przygotowuje i rozwozi posiłki dla 30 pensjonariuszy
Domu Senior + oraz wydaje przygotowane posiłki na wynos dla 30 osób.
Opieka nad bezdomnymi
Pod stałą opieką CDS znajduje się 160 osób bezdomnych.
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Dystrybucja żywności
● CDS dysponuje żywnością z Programu Operacyjnego FEAD dla najuboższych
mieszkańców Unii Europejskiej, którą wydaje zgodnie z dostawami. Beneficjentów
tej pomocy kwalifikują OPS-y zgodnie z programem. Pomocą FEAD objętych jest
8 800 osób.
● Od poniedziałku do soboty odbierana jest żywność o krótkim terminie
przydatności, która dostarczana jest do ponad 30 punktów i rozprowadzana wśród
najuboższych diecezjan. Pomoc ta obejmuje 350 osób.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Centrum kryzysowe
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej uruchomiła centrum kryzysowe na czas
epidemii. Ci, którzy pomocy potrzebują, i ci, którzy chcą ją nieść, mogą dzwonić pod
podane na stronie www.szczecin.caritas.pl numery telefonów:
● tel. dla potrzebujących 91 487 49 05
● tel. dla chcących pomóc 513 131 671.

Caritas Diecezji Świdnickiej
● Podjęto działania w ramach centrum kryzysowego dwutorowo: ochrona
pracowników i pomoc dla podopiecznych.
● Codziennie wydawanych jest 1 300 posiłków, tylko na wynos, z zachowaniem 1,5
metra odstępu między potrzebującymi.
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● Dodatkowo wydawane są posiłki dla osób objętych kwarantanną na prośbę OPS,
dostarczają je wolontariusze.
● FEAD – CDŚ współpracuje z 19 gminami na terenie diecezji, paczki roznoszone są
przez wojsko.
● CDŚ, razem z Caritas Koszalin, przekaże respirator dla szpitala w Wałbrzychu.
● Działa program „Spiżarnia Caritas”, pracownicy i wolontariusze starają się
zabezpieczyć jak najlepiej żywność o krótkim terminie ważności, która będzi
przekazana do potrzebujących.
● Szkoła działa online.
● Od Caritas Polska CDŚ otrzymała maseczki i środki do dezynfekcji.
● CDŚ wystosowała apel o przekazywanie komputerów dla dzieci.

Caritas Diecezji Tarnowskiej
Pomoc dla seniorów
Bezpośrednia i najważniejsza pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji ze
względu na pandemię ma miejsce w parafiach.
● Ponad 450 (w 95 % parafii) Parafialnych Zespołów Caritas organizuje na miarę
swoich możliwości i zapotrzebowania pomoc dla seniorów w zakupie żywności,
lekarstw oraz środków czystości.
● Zespoły współpracują z innymi organizacjami kościelnymi (np. Akcja Katolicka,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i Rodzin itp.) oraz samorządowymi (GOPS,
MOPS, OSP itp.).
● W skali diecezji możemy mówić o 4-5 tys. wolontariuszy.
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Posiłki dla potrzebujących
Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz kilka parafii w diecezji (m.in. Tarnów, Nowy Sącz,
Brzesko) prowadzi kuchnie, które wydają posiłki (gorące lub zimne) na wynos dla
najbardziej potrzebujących.
Pomoc dla bezdomnych
Caritas Diecezji Tarnowskiej zapewnia dach nad głową oraz posiłki dla ok. 120
bezdomnych, którzy korzystają ze schroniska oraz noclegowni, działających 24 godziny na
dobę w Tarnowie. Na tę działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej otrzymała wsparcie z
Caritas Polska w wysokości 25 000 złotych w ramach projektu #PomocDlaSeniora.
Należy podkreślić, że 90% bezdomnych to osoby starsze zaliczane do najwyższej grupy
ryzyka.
Opieka w placówkach opiekuńczo-leczniczych
Caritas Diecezji Tarnowskiej zabezpiecza na bieżąco wszystkie prowadzone przez nią
placówki opiekuńczo-lecznicze (jest ich 6), w których przebywa na stałe ok. 200 osób z
grupy najwyższego ryzyka. Troszczymy się o ich bezpieczeństwo zdrowotne, zapewniamy
stałą opiekę medyczną oraz duszpasterską, zabiegamy o regularną aprowizację w środki
dezynfekcji, lekarstwa oraz żywność. W ramach prowadzonej przez Caritas Stacji Opieki
w Tarnowie średnio w ciągu tygodnia pomoc pielęgniarską otrzymuje 120 osób chorych.
Program „Na codzienne zakupy”
Caritas Diecezji Tarnowskiej od początku kwietnia rozpoczyna przekazywanie dla 200
seniorów z całej diecezji (ok. 30 parafii) kart przedpłaconych w ramach programu „Na
codzienne zakupy” prowadzonego przez Caritas Polska i Jeronimo Martens (właściciel
sklepów Biedronka), która pozwoli do końca roku zaopatrywać się seniorom w produkty
spożywcze oraz środki czystości w sklepach Biedronki. W akcji tej uczestniczy też grupa
wolontariuszy, którzy (jeśli senior nie ma najbliższej rodziny) będą dokonywać zakupów
dla seniorów.
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Obiekt na potrzeby kwarantanny
Diecezja Tarnowska udostępni swój obiekt w Starym Sączu na ewentualne miejsce
kwarantanny dla osób, które będą jej wymagać. Caritas Diecezji Tarnowskiej zapewni
temu obiektowi wsparcie w zakupie środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony
personalnej.
Pomoc dla szpitala
Caritas Diecezji Tarnowskiej zakupi respirator dla jednego ze szpitali w Tarnowie, jeżeli
zostanie on przekształcony w szpital jednoimienny ze względu na wzrost liczby
zarażonych koronawirusem.
Pomoc psychologiczna
Diecezjalna Fundacja „Auxilium” uruchomiła specjalną linię telefoniczną Telepomoc, na
której będzie można bezpłatnie uzyskać konsultację psychologiczną. Caritas Diecezji
Tarnowskiej ponosi część kosztów związanych z funkcjonowaniem tego telefonu.

Caritas Diecezji Toruńskiej
Seniorzy i potrzebujący
Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzi 8 Środowiskowych Domów Samopomocy dla 300
osób. Wszystkie osoby pozostają w domu, wśród nich są seniorzy, osoby samotne i
niepełnosprawne.
● Pracownicy CDT utrzymują kontakt telefoniczny ze wszystkimi podopiecznymi.
● Dla około 40% podopiecznych zapewniona jest żywność dostarczana pod drzwi.
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● CDT zadeklarowała dla samotnych seniorów i osób z kwarantanny 300 posiłków
na koszt Caritas. We wszystkich jadłodajniach na wynos przygotowywanych jest
800 posiłków.
● Dla 200 osób przygotowywane są, dzięki wsparciu Caritas Polska, paczki
świąteczne.
Obiekt przeznaczony na kwarantannę
Na terenie Brodnickiego Centrum Caritas utworzony został ośrodek kwarantanny dla 30
osób.
Caritas Diecezji Toruńskiej zapewnia porady psychologa.
Program „Na codzienne zakupy”
Dzięki współpracy z ośrodkami i parafiami CDT przekazuje 250 kart „Na codzienne
zakupy”.
Wolontariat
CDT współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej WOT, OSP, PZC.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Akcja #PomocDlaSeniora
● Caritas Archidiecezji Warmińskiej uruchomiła specjalny numer telefonu, pod który
seniorzy oraz osoby objęte kwarantanną mogą się zgłaszać, jeśli potrzebują
pomocy w zrobieniu zakupów czy wykonaniu innych codziennych czynności lub
jeśli potrzebują pomocy żywnościowej i zakupu środków higieny.
● Zakupy dla potrzebujących pomocy realizowane są przez dorosłych wolontariuszy,
a także harcerzy i żołnierzy WOT.

55

● Sytuacja osób, które zgłaszają potrzebę otrzymania paczki żywnościowej lub
higienicznej jest weryfikowana przez kontakt z parafią lub miejscowym OPS.
● Konieczna pomoc udzielana jest albo z wykorzystaniem żywności pochodzącej ze
„Spiżarni Caritas” oraz darowizn firm i sklepów, albo z wykorzystaniem środków
finansowych przekazanych przez Caritas Polska.
● Obecnie pomoc udzielana jest ok. 50 seniorom.
Akcja #BliskoParafian
Inicjatywa zachęcania proboszczów do okazywania duszpasterskiej troski o wiernych,
zwłaszcza osoby starsze i chore, poprzez nawiązywanie z nimi kontaktu telefonicznego
(inicjowanego przez księdza) i zapoznanie się z sytuacją tych wiernych, zaproponowanie
pomocy i wsparcia. Proboszczowie proszeni są, aby w miarę możliwości angażować w
wolontariat młodych parafian, a jeśli nie jest to możliwe – by zgłaszali takie potrzeby
Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
Paczki dla seniorów
Pozyskana od producentów i dystrybutorów żywność jest gromadzona w magazynach
Caritas Archidiecezji Warmińskiej i wykorzystywana do przygotowywania paczek
żywnościowych dla seniorów.
„Siatka miłosierdzia”
Akcja zbierania żywności jest kontynuowana w kilkunastu parafiach na terenie
Archidiecezji Warmińskiej.
„Spiżarnia Caritas” i „Na codzienne zakupy”
Nieprzerwanie realizowane są programy „Spiżarnia Caritas” oraz POPŻ (z zachowaniem
wymogów bezpieczeństwa), przy realizacji POPŻ Caritas Archidiecezji Warmińskiej
korzysta ze wsparcia WOT. W chwili obecnej zbierane są także zgłoszenia do programu
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„Na codzienne zakupy”, z założeniem, że większość uczestników otrzyma karty jeszcze
przed Świętami Wielkanocnymi.
Obiekty przeznaczone na kwarantannę
CAW współpracuje z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w zakresie przygotowania
należących do Caritas Archidiecezji Warmińskiej ośrodków wypoczynkowych do
wykorzystania ich jako miejsc kwarantanny.
Posiłki dla osób na kwarantannie
● CAW współpracuje z MOPS w Olsztynie w zakresie codziennego (7 dni w tygodniu)
dostarczania gorących posiłków osobom objętym kwarantanną w miejscu
zbiorowej kwarantanny (działanie realizowane w formie zadania publicznego,
dofinansowane przez MOPS) – na dzień 27.03.2020 r. jest to 11 osób.
● CAW współpracuje z GOPS w Braniewie w zakresie zapewnienia gorących
posiłków osobom objętym kwarantanną – w ramach środków własnych Caritas
Archidiecezji Warmińskiej dostarczała posiłki 7-osobowej rodzinie objętej
14-dniową kwarantanną w Braniewie.
Pomoc bezdomnym
● Nieprzerwanie funkcjonuje łaźnia dla osób bezdomnych (otwarta jest przez 3
godziny dziennie, przy czym w chwili obecnej do środka wpuszczane są
maksymalnie 2 osoby).
● Pomoc żywnościowa dla osób bezdomnych – 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do
soboty) 80 porcji gorącej zupy i pieczywa jest dostarczanych do olsztyńskiego
Schroniska dla Bezdomnych, kolejne 100 porcji jest wydawanych osobom
bezdomnym „na wynos”, w jednorazowych pojemnikach w jadłodajni Caritas.
● Caritas Archidiecezji Warmińskiej zaplanowała przygotowanie śniadania
wielkanocnego „na wynos”, z założeniem, że każda osoba bezdomna, która w
Niedzielę Wielkanocną zgłosi się do Caritas Archidiecezji Warmińskiej, otrzymała
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nie tylko paczkę żywnościową z suchym prowiantem, ale także gorący posiłek
wydawany w opakowaniach jednorazowych.
Działalność medyczna.
Caritas Archidiecezji Warmińskiej zapewnia codzienną pomoc 260 chorym, objętym
opieką paliatywną (w tym 70 dzieci) oraz 190 pacjentom objętym opieką długoterminową,
w tym 75 pacjentom wentylowanym mechanicznie (w tym 20 dzieciom).

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Pomoc dla seniorów i potrzebujących
We współpracy z proboszczami i Parafialnymi Zespołami Caritas AW finansuje zakup
artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i leków dla seniorów, osób samotnych i
niepełnosprawnych. Przez PZC rozdzielane są karty „Na codzienne zakupy” dla seniorów.
Pomoc zdalna
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Caritas AW
uruchomione zostały:
● zajęcia świetlicowe zdalne
● pomoc telefoniczna kadry, w tym psychologa, dla dzieci i ich rodziców (130 rodzin)
● pomoc żywnościowa i pomoc w dostępie do środków komunikacji (komputer,
Internet) dla najbardziej potrzebujących.
Pomoc medyczna
CAW wypożyczyła 3 respiratory domowe dla szpitala jednoimiennego w Warszawie.
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Środki ochrony osobistej
3 siostry szyją maseczki z flizeliny na użytek pracowników Caritas

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Pomoc seniorom
● W 25 parafiach wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas dostarczają żywność
seniorom.
● Dwa Domy Dziennego Pobytu – w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie-Falenicy –
objęły opieką seniorów i przekazują żywność, utrzymują kontakt, robią potrzebne
zakupy .
● Wspólnie z PCPR w Otwocku i dzięki darowiźnie Amest Otwock Sp. z o.o. seniorzy
otrzymują co tydzień paczki z żywnością i chemią.
● Wydawane są paczki z żywnością osobom starszym, samotnym i chorym we
współpracy z OPS Praga-Północ, OPS Praga-Południe i OPS-Wawer – żywność
zakupiona jest ze środków Caritas Polska.
Paczki dla seniorów i chorych
● Grupa osób starszych, samotnych i chorych, która co tydzień otrzymuje wsparcie w
postaci paczki, wynosi minimum 500 osób.
● W ramach POPŻ we współpracy z OPS-ami i WOT Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej tylko w ciągu jednego dnia (30.03) wydała ponad 800
paczek.
Pomoc bezdomnym i potrzebującym
● Działa jadłodajnia przy Grochowskiej – codziennie wydawany jest ciepły posiłek
osobom bezdomnym i potrzebującym
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● Działają bez zmian łaźnia, łaźnia mobilna i ogrzewalnia, schronisko dla bezdomnych
● Spore ilości żywności, pochodzącej z darowizn od przedsiębiorców i trafiającej do
Caritas DWP są przekazywane osobom potrzebującym (starszym, samotnych i
chorym) we współpracy z organizacjami partnerskimi działającymi w Warszawie;
firma SuperDrob z Karczewa przekazała tonę mięsa z kurczaka z długim terminem
przydatności. Skorzystało na tym ośrodki pomocy bezdomnym i ośrodek pomocy
seniorom; za pośrednictwem Stowarzyszenia Alter Ego Caritas DW-P otrzymała
ponad 1,5 tony mrożonek Hortex – warzyw i zup – które zostały przekazane kilku
ośrodkom pomocy.
Zaangażowanie Parafialnych Zespołów Caritas
PZC w Wołominie zorganizował zbiórkę „Wirtualna paczka”, z której dochód
przeznaczony został na zakup najpotrzebniejszych artykułów żywnościowych dla
seniorów. Jedna paczka to produkty o wartości 30 zł.

Caritas Diecezji Włocławskiej
#PomocDlaSeniora
Caritas Diecezji Włocławskiej jest w trakcie przygotowania paczek z podstawowymi
produktami dla seniorów, którzy powinni unikać wychodzenia do sklepów. W
przygotowanie paczek i dystrybucję zaangażowali się wolontariusze. Ponad 80
wolontariuszy pomogło przygotować i dostarczyć paczki dla 460 seniorów. Oprócz
produktów spożywczych znalazły się w nich wydane specjalnie na tę okazję modlitewniki
wielkanocne „Zanurzeni w Miłości”. Przygotowano także paczki dla 180 bezdomnych
mieszkających w trzech schroniskach prowadzonych przez CDW. Siostry albertynki
posługujące w schroniskach wykonały 600 baranków z cukru, które były rozprowadzane
jako cegiełki na paczki dla bezdomnych. CDW apeluje o wpłaty na rzecz pomocy
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seniorom, a także na dostarczenie świeżych produktów do paczek. W akcję włączyła się
jako pierwsza, firma Bracia Sadownicy.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Placówki opiekuńcze
● Funkcjonują 4 Domy Opieki dla seniorów i niepełnosprawnych prowadzone przez
wrocławską Caritas (w Dobroszycach, Małkowicach, Malczycach i Henrykowie
oraz Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny w Małkowicach); w 4 domach przebywa
240 podopiecznych.
● Działa hospicjum domowe.
Seniorzy i ubodzy
Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas przygotowują paczki i zanoszą je pod drzwi
potrzebujących (około 200 podopiecznych), którzy z racji wysokiego ryzyka pozostają w
domach.
Bezdomni i ubodzy
● Pomoc świadczą jadłodajnia i łaźnia. W ostatnich dniach zwiększyła się liczba
beneficjentów jadłodajni z 450 do niemal 600.
● Wydawanie posiłków wspierane jest przez Wojska Obrony Terytorialnej - Wojsko
pomaga w utrzymaniu należnych odstępów pomiędzy osobami oczekującymi na
zupę i prosi ich, aby posiłki spożywali w innym miejscu.
● Do pomocy w jadłodajni zgłosili się także studenci z wrocławskich duszpasterstw
akademickich. Wolontariusze odciążyli obsługę jadłodajni. By panie kucharki nie
miały styczności z podopiecznymi, studenci w specjalnych termosach przenoszą
zapakowaną w pojemniki jednorazowe zupę i wydają ją na zewnątrz jadłodajni
przez ochronną folię.
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● Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przygotowuje również 500 paczek
wielkanocnych dla podopiecznych łaźni i jadłodajni. Paczki powstają z darowizn
przekazanych w ramach akcji „Niosę dobro”. Koszt jednej paczki to 39,63 zł.

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Utworzenie Wolontariatu Kryzysowego:
● Wolontariat funkcjonuje według tradycyjnego podziału na 5 rejonów diecezji, z
uwypukleniem działań koordynowanych przez PZC;
● Wolontariusze są pełnoletni.
● Gotowość pomocy zgłosił ZHR; harcerze pracują w trzech rejonach, w
porozumieniu z koordynatorami rejonowymi;
● Pomoc są gotowi nieść także żołnierze WOT, m.in. w logistyce.
● Zaangażowała się także pełnoletnia młodzież z projektu „Czas na młodzież”
● Celem tych działań jest stworzenie sieci wolontariuszy mogących dotrzeć do
maksymalnie największej liczby osób potrzebujących pomocy. Akcje
dokumentowane są wpisami na stronie internetowej
www.caritas.zamojskolubaczowska.pl
Pomoc żywnościowa:
● „Wirtualna Zbiórka Żywności”. Akcja ta została uruchomiona w miejsce tradycyjnej
zbiórki „Tak, Pomagam”. By wspomóc akcję, wystarczy przelać dowolną kwotę na
podane na stronie www.caritas.zamojskolubaczowska.pl konto.
● Środki na pomoc seniorom pochodzą także ze zbiórki w ramach kampanii „Dar
Juniora dla Seniora” w ramach akcji „Jałmużna Wielkopostna 2020”.
● Paczki dla potrzebujących. Rozdysponowanie proporcjonalnie na rejony środków
finansowych z CP (25 000 zł) oraz środków CD (25 000 zł) na zakupy w celu
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stworzenia paczek dla potrzebujących. Środki zostały podzielone na 4 raty
zakupowe. Nawiązanie współpracy z rejonowymi hurtowniami żywności.
● Rozdysponowanie w diecezji 250 kart „Na codzienne zakupy” w sklepach
Biedronka.
● Ponowne uruchomienie odbioru żywności z krótkim terminem ważności. Odbiór
był zawieszony w pierwszych dniach kwarantanny. Żywność jest odbierana z sieci
sklepów Biedronka, Kaufland, Carrefour, Eurocash. W tym projekcie Caritas
Zamojsko-Lubaczowska współpracuje z niemal 30 organizacjami (WTZ, ŚDP, itd.) –
gdy te instytucje nie funkcjonują normalnym rytmem żywność do nich dociera
dzięki pracy wychowawców.
Opieka medyczna
Opieką zostali objęci ludzie potrzebujący pomocy w ramach działalności medycznej
Caritas Opieki Długoterminowej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej stacji Hrubieszów,
Lubaczów i Zamość.
Pomoc kapelanom
CDZ-L nawiązała kontakt z księżmi kapelanami szpitali na terenie diecezji i
zorganizowała pomoc w zakupach środków niezbędnych do płynnej pracy kapelanów,
szczególnie w szpitalach posiadających oddziały zakaźne.
Zakup środków ochronnych
Księża dziekani – po konsultacjach z proboszczami parafii – będą składali
zapotrzebowanie na płyny do dezynfekcji i maseczki. W zakupach pośredniczy Caritas
Polska.
Wsparcie duszpasterskie
CDZ-L nawiązała współpracę z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego i medialną
współpracę z Katolickim Radiem Zamość w celu stworzenia bazy numerów telefonicznych
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księży, którzy chcieliby w określonych godzinach pełnić dyżury telefoniczne. Jest to
konieczne, ponieważ wiele osób starszych ma ogromną potrzebę kontaktu z księdzem.
Zachęta do duszpasterzy parafii, aby uruchamiali podobne akcje.

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Pomoc żywnościowa
● Paczka bezdotykowa. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej trwa wirtualna
zbiórka pieniędzy na zakup produktów spożywczych, by móc przygotować paczki
świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób w tym trudnym czasie.
● Posiłek na dowóz dla samotnych seniorów. Seniorzy, samotni oraz osoby chore z
Zielonej Góry trzy razy w tygodniu otrzymują ciepły posiłek, który dostarczany jest
pod wskazane adresy przez wolontariuszy Caritas. Seniorzy lub ich sąsiedzi
zgłaszają telefonicznie takie zapotrzebowanie do Caritas. Obecnie posiłek
otrzymuje 50 seniorów.
● Paczki dla samotnych seniorów. Dzięki wsparciu Lidl Polska przygotowane zostały
paczki dla samotnych seniorów w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki pomocy
wolontariuszy 160 seniorów otrzymało artykuły żywnościowe i kosmetyczne.
Akcja prowadzona również jest w Głogowie, cały czas odbierane są zgłoszenia od
samotnych seniorów z prośbą o pomoc. Wolontariusze przygotują 150 paczek.
Pomoc duchowa i psychologiczna
Uruchomione zostały numery telefonów dla seniorów, którzy w czasie epidemii
potrzebują wsparcia duchowego lub psychologicznego; mogą oni skorzystać z teleporady
dzwoniąc pod wybrane numery.
Akcja #WdzięczniMedykom
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Na terenie całej diecezji prowadzona jest zbiórka, by wspomóc szpitalne oddziały zakaźne
najpotrzebniejszymi sprzętami.
Pomoc dla bezdomnych
● Łaźnia i ogrzewalnia Caritas. Codziennie czynna jest łaźnia i ogrzewalnia dla
bezdomnych. Łaźnia czynna jest w godz. 9:30-14:30, natomiast ogrzewalnia w
godz. 18:00-8:00. Z łaźni codziennie korzysta ok. 10 osób, z ogrzewalni – od 3 do
10 osób.
● Ciepły posiłek. Codziennie dowożony jest ciepły posiłek dla ok. 100 osób
bezdomnych przebywających w noclegowni.

Archieparchia Przemysko-Warszawska
● Niesie pomoc osobom starszym
● Na terenie archieparchii pojawił się problem z osobami z Ukrainy – kobiety, które
pracowały przy sprzątaniu mieszkań czy opiece nad starszymi, bez żadnych umów,
z dnia na dzień zostały bez środków do życia, a czasem bez dachu nad głową, nie
mogą wrócić, bo granice są zamknięte, archieparchia pomaga im doraźnie.
● Realizuje przekazywanie kart „Na codzienne zakupy” – 90% kart zostało już
przekazanych seniorom.

Ordynariat Polowy
● Włącza się we współpracę z kapucynami i organizuje 150 paczek dla bezdomnych.
● Pomaga 92 kombatantom, pracownicy robią dla nich zakupy.
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● Angażuje studentów WAT w wolontariat, który będzie dostarczał żywność
seniorom.
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