
W imieniu rodzin na Bliskim Wschodzie dziękujemy za okazane wsparcie.

Rodzina Rodzinie to największy program pomocy humanitarnej w historii Polski. Dzięki wsparciu 
darczyńców, m.in. z Waszej wspólnoty, Caritas Polska przekazuje co miesiąc rodzinom w Syrii, Strefie Gazy, 
Iraku i Libanie, pomoc materialną. Od początku trwania programu udało się wspólnie przekazać 10 tysiącom 
rodzin w potrzebie kwotę 63,8 mln złotych. Dziękujemy za każda wpłatę.

P O Z N A J C I E  R O D Z I N Y,  K T Ó RY M 
P O M A G A M Y  W   P R O G R A M I E

Antoine Masheq, Syria 

Sytuacja, w której obecnie się znaleźliśmy, jest jedną z najtrud-
niejszych w naszym życiu — mówi z przejęciem Antoine. — Nawet 
w czasie wojny, pomimo ostrzałów i działań zbrojnych, koszty życia 
były mniejsze niż w tej chwili. Płacimy za wynajem mieszkania, za 
generator prądu oraz jedzenie dla dzieci. Nasz dochód jest bardzo 
mały w porównaniu z wydatkami. Miesięczne wsparcie z programu 
Rodzina Rodzinie bardzo nam pomaga i jesteśmy za nie ogromnie 
wdzięczni Caritas Polska i polskim rodzinom. Wykorzystujemy te 
pieniądze na zakup podstawowych rzeczy do domu. 

Essam, Irak 

Essam wraz z żoną i czwórką dzieci musiał uciekać z Sindżaru 
przed terrorystami ISIS. Pozostawił swój cały dorobek życia oraz 
źródło utrzymania rodziny. Obecnie wraz z rodziną mieszkają 
w kontenerze o powierzchni niecałych 20 m². O pracę w regionie 
jest bardzo ciężko. Pomoc otrzymaną w ramach programu Rodzina 
Rodzinie wykorzystują na opłacenie wynajmu kontenera  oraz 
zakup najpilniejszych produktów żywnościowych. Rodzina Essama 
w ostatnich latach doświadcza licznych trudności. Jednak przez ten 
cały czas na swojej drodze spotykają dobrych ludzi. Solidarność 
polskich rodzin z rodzinami w Iraku ma wielkie znaczenie – dzięki 
temu nie poddają się i wierzą, że ich dzieci będą żyć normalnie.

Samarha Al Hasany, Strefa Gazy 

Samarha mieszka sama wraz z czwórką dzieci w wynajętym 
domu, którego warunki nie spełniają podstawowych standardów. 
Wszechobecna wilgoć i chłód szczególnie wpłynęła na stan naj-
młodszego dziecka, które w wieku 2 lat jeszcze nie chodzi. Dwoje 
najstarszych dzieci chodzi do szkoły, która jest oddalona wiele 
kilometrów od domu. Często dzieci w nocy się budzą i szukają 
jedzenia, a są dni, że matka nie może im zapewnić nawet kromki 
chleba. Ich rodzina przeszła wiele trudności i tragedii w związku 
z toczącym się konfliktem. Jednak Samarha wciąż ma nadzieję na 
lepszy czas dla swoich dzieci. Olbrzymią pomocą dla samotnej 
matki jest program Rodzina Rodzinie. Dzięki wsparciu mogła za-
kupić niezbędny sprzęt do kuchni, zapewnić dzieciom filtrowaną 
wodę oraz zaspokoić najpilniejsze potrzeby rodziny. 

Nehmana Kinno, Liban

Wybuch w bejruckim porcie to była katastrofa w pełnym tego 
słowa znaczeniu — opowiada Nehman. — Cała moja rodzina 
ucierpiała, byliśmy ranni, a nasz dom został zniszczony. Trafiliśmy 
do różnych ośrodków medycznych. To był dopiero początek, bo 
kryzys trwa do dziś. Teraz żyjemy z dnia na dzień, prosząc jak 
w modlitwie: „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. 
Czasem idziesz kupić coś drobnego, po czym okazuje się, że to 
poważne zakupy, bo znów były podwyżki z powodu inflacji. Caritas 
jest organizacją, która staje po stronie ludzi, nie czyni wyjątków 
w niesionej pomocy. Wszyscy to wiedzą. Bardzo dziękuję za 
tę pomoc dla mnie i dla innych ludzi. Życzę wam wytrwałości.  
Niech Bóg was błogosławi.
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P O M O C  

G O T Ó W K O WA 

Rodziny otrzymują bezpośrednią  

pomoc finansową na miejscu. 
Środki przekazywane przez darczyńców poma-
gają im zrealizować podstawowe potrzeby: kupić 
żywność, leki, ubrania oraz opłacić mieszkanie. 
Dzięki wsparciu gotówkowemu mamy pewność, że 
rodziny mogą zaspokoić najbardziej palącą w danym 
momencie potrzebę.

M EC H A N IZ M  
P O M O C Y

Na podstawie umowy między 
Caritas Polska a lokalnymi 
organizacjami, nasi partnerzy 
selekcjonują potrzebujące 
rodziny i kwalifikują je do 
programu. 

Caritas Polska co miesiąc 
przekazuje środki partnerom. 

Potrzebująca rodzina otrzymuje 
wsparcie w gotówce oraz 
każdorazowo podpisuje się na 
liście dystrybucji. 

Partnerzy co miesiąc raportują 
Caritas Polska dystrybucję 
środków.  

Potrzebujące rodziny 
przeznaczają środki na wybrane 
przez siebie cele. To przede 
wszystkim zakup jedzenia, 
odzieży, leków, materiałów 
edukacyjnych dla dzieci, spłata 
rachunków, opłata za wizytę 
u lekarza.

F U N D U S Z 
W YC H O D Z E N I A  
Z   U B Ó S T WA

Finansowanie zakupu konkretnych 

narzędzi dla mikroprzedsiębiorców. 

Wsparcie polega na finansowaniu zakupu konkret-
nych narzędzi dla przedsiębiorców z różnych branż, 
np. samochodu dla taksówkarza czy maszyny do 
szycia dla krawcowej. Zwiększa to szansę benefi-
cjenta na samodzielne utrzymanie rodziny i pomaga 
odzyskać poczucie godności.

M EC H A N IZ M  
P O M O C Y

Na podstawie umowy lokalni 
partnerzy Caritas Polska 
selekcjonują potrzeby 
mikroprzedsiębiorców 
i kwalifikują ich do programu.

Caritas Polska przekazuje 
partnerom środki na wybrany 
cel, np. zakup samochodu lub 
maszyny do szycia.

Potrzebujący przedsiębiorca 
otrzymuje Twoje wsparcie 
w formie niezbędnych narzędzi 
do pracy.

Partnerzy raportują Caritas 
Polska dystrybucję środków.

Potrzebujący przedsiębiorcy 
uniezależniają się od pomocy, 
otwierają własną działalność 
i mogą samodzielnie zarabiać na 
utrzymanie swoich rodzin.

Program Rodzina Rodzinie stał się mostem łą-
czącym rodziny polskie, które zdecydowały się 
przekazywać wsparcie, z rodzinami na Bliskim 
Wschodzie potrzebującymi tej pomocy. To nie-
samowity transfer miłosierdzia, którego Wasza 
wspólnota jest częścią. Zobaczcie, jak to działa.

P O Z N A J C I E  D R O G Ę ,  J A K Ą  
P O KO N U J E  WA S Z A  D A R O W I Z N A
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Biblia uczy nas kochać bliźnich i służyć im. 
Być może we wspólnocie macie swoje „ulubione” wersety dotyczące pomagania, które są dla Was inspiracją do czynienia dobra 
wobec drugiego człowieka? Usiądźcie, zastanówcie się, podzielcie się swoimi ulubionymi wersetami z Biblii – może wybierzecie 
jeden, który stanie się hasłem „przewodnim” dla Waszej wspólnoty? 

Jeśli zdecydujecie się na to, proszę prześlijcie mi Wasz cytat na adres parafie@caritas.org.pl. Chcemy stworzyć listę wersetów z Biblii 
wybranych przez polskie wspólnoty, które wspierają rodziny na Bliskim Wschodzie! 

Przekażemy ją partnerom, którzy podczas comiesięcznej dystrybucji wywieszą listę zebranych wersetów. Dla rodzin będzie to 
symbol gestu solidarności, który ma nie tylko wymiar wsparcia materialnego, ale również duchowego!

 
	 „	Nowe	przykazanie	daję	wam,	abyście	się	wzajemnie	miłowali,	jak	Ja	was	umiłowałem”.

  Ew. Jana 13:34

 
	 „	Podobnie	jak	Syn	Człowieczy	nie	przyszedł,	aby	mu	służono,	lecz	aby	służył	 

i oddał	życie	swoje	na	okup	za	wielu”. Ew. Mateusza 20:28

 
	 „	Czystą	i nieskalaną	pobożnością	przed	Bogiem	i Ojcem	jest	to:	nieść	pomoc	sierotom	 

i wdowom	w ich	niedoli	i zachowywać	siebie	niesplamionym	przez	świat”.
  List Jakuba 1:27

 
	 „	Kto	stara	się	zachować	życie	swoje,	straci	je,	a kto	straci	życie	swoje	dla	mnie,	znajdzie	je”.

  Ew. Mateusza 10:39

Jałmużna jest dobrowolnym aktem miłosierdzia wobec drugiego człowieka. Pamiętajmy jednak, że dzielić się 
można nie tylko dobrami materialnymi, ale także duchowymi. 

Przy okazji zbiórki funduszy na wsparcie programu Rodzina Rodzinie, zachęcamy do poświęcenia w Waszej wspól-
nocie czasu na rozmowę o duchowym aspekcie pomagania. W Biblii znajduje się kilkadziesiąt cytatów dotyczących 
pomocy bliźnim. Warto poznać je wszystkie. Poniżej przesyłamy kilka przykładów:

P O M O C  B LIŹ N I E M U  M A  WI E LKI E 
Z N AC Z E N I E  –  RÓW N I E Ż  D U C H OW E
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Twoja realna pomoc odmienia trudną codzienność rodzin na Bliskim Wschodzie:

7000	zł	
np. zapewnia syryjskiemu 
dziecku zaopatrzenie 
w mleko w proszku  
przez rok.

8400	zł	
np. zapewnia jednej 
rodzinie w Strefie Gazy 
zaopatrzenie w „koszyk 
żywnościowy” przez rok.

9000	zł	
np. pokrywa roczne 
zapotrzebowanie na prąd 
z generatora dla trzech 
rodzin.

14000	zł	
np. zapewnia 2 rodzinom 
w Iraku opłacenie rocznego 
najmu mieszkania.

W krajach wyniszczonych przez wojny oraz wewnętrzne konflikty wiele tysięcy rodzin nie może zaspokoić 
swoich podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i schronienie.

D L A C Z E G O  N A S Z A  P O M O C  J E S T 
N A D A L  P O T R Z E B N A

Strefa Gazy – Pułapka biedy 
Gospodarka zmierza ku upadkowi, a ubóstwo, bezrobocie i brak 
bezpieczeństwa żywnościowego rosną. Szacuje się, że mieszkań-
cy 62% gospodarstw domowych są poważnie lub umiarkowanie 
zagrożeni głodem. Prawie milion osób wewnętrznie przesiedlo-
nych, żyjących w Strefie Gazy, jest uzależnionych od doraźnej 
pomocy żywnościowej UNRWA.

Syria – Życie nie wróciło do normy 
Zrujnowana infrastruktura, zburzone domy, szpitale, szkoły 
i zakłady pracy skazywały mieszkańców na głód, cierpienie 
i tułaczkę. Jednym ze skutków zniszczenia syryjskiej gospodarki 
jest szalejąca inflacja, która spycha tysiące rodzin na skraj nędzy. 
Już teraz 65% Syryjczyków nie jest w stanie zaspokoić podsta-
wowych potrzeb gospodarstwa domowego.

Irak – Historia z dramatem mniejszości w tle
Konflikt, który zakończył się w 2017 roku, pozostawił kraj wy-
niszczony, niestabilny politycznie, gospodarczo i społecznie. 
Tysiące rodzin cierpi z powodu braku schronienia i środków 
do życia. Wiele kobiet, dzieci i mężczyzn próbuje poradzić sobie 
z traumą, jaką pozostawił po sobie terror ze strony tzw. Państwa 
Islamskiego. 4,1 mln Irakijczyków potrzebuje pomocy humani-
tarnej, z czego 44% to dzieci.

Liban – Trudna codzienność
Waluta libańska od 2019 roku straciła 90% swojej wartości, co 
w praktyce oznacza, że ludzi zarabiających średnią krajową nie 
stać na zakup najpotrzebniejszych produktów, takich jak leki, 
żywność czy pieluchy dla dzieci. Głównym zmartwieniem Libań-
czyków stało się to, czy będzie ich stać na kolejny posiłek. Już 
teraz aż 60% rodzin w Libanie zapożycza się, żeby kupić jedzenie.


