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INFORMACJE 
OGÓLNE

O PROGRAMIE
Przez 4 lata wspólnie z darczyńcami udało się przekazać 10 tysiącom 
rodzin w potrzebie kwotę 58,6 mln złotych

Obecnie wsparcie przekazywane jest rodzinom w 4 krajach 

Syria Strefa Gazy LibanIrak



Październik 20162011
Rozpoczęcie konfliktu

2012-2016
Realizacja projektów pomocy 

żywnościowej i medycznej

Start programu w Syrii 

2020
Do programu włączona 

zostaje Strefa Gazy

2021
Do programu włączony zostaje 

Liban i Irak

W programie powstaje 

„Fundusz wychodzenia 

z ubóstwa”

2021



DLACZEGO 
POMAGAMY 

W SYRII

Od 2010 roku koszty życia w Syrii wzrosły średnio o 1700%

Obecnie 80% Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 
8 zł dziennie 

Sytuacja humanitarna w Syrii nie była tak zła w najbardziej 
dramatycznych okresach wojny



DLACZEGO 
POMAGAMY 

W IRAKU 

Skutki konfliktu militarnego nadal wpływają na poziom życia 
milionów Irakijczyków

5,6 mln osób w Iraku potrzebuje pomocy humanitarnej 

2,6 mln dzieci żyje poniżej progu ubóstwa 



DLACZEGO 
POMAGAMY 

W STREFIE GAZY 

Nieprzerwanie trwające konflikty sprawiają, że mieszkańcy są skazani na głód, nędzę 
i cierpienie. Ten rejon od 11 lat jest objęty blokadą przepływu dóbr i usług

80% mieszkańców Strefy Gazy żyje poniżej poziomu biedy

97% zasobów wodnych kraju stanowi woda niezdatna do picia



DLACZEGO 
POMAGAMY 

W LIBANIE

Pogłębiający się kryzys gospodarczo-finansowy zmienia codzienne 
życie mieszkańców w walkę o przetrwanie

Od 2019 roku ceny żywności wzrosły o 367%

54% gospodarstw domowych prowadzą samotne matki, nie ma 
w rodzinie ani jednej pracującej osoby 



POMAGAMY 
RODZINOM NA
DWA SPOSOBY  

Rodziny otrzymują wsparcie poprzez pomoc gotówkową, zaspokajając 
najbardziej palące w danym momencie potrzeby np.: zakup leków, 
ubrań, żywności, czynsz.

Rodziny otrzymują wsparcie poprzez „fundusz wychodzenia z ubóstwa”. 
Wsparcie polega na finansowaniu zakupu konkretnych narzędzi dla 
przedsiębiorców z różnych branż, np.: samochodu dla taksówkarza. 
Zwiększając  w ten sposób szansę na samodzielne utrzymanie rodziny.

Mechanizm pomocy gotówkowej Mechanizm funduszu wychodzenia z ubóstwa



WASZA POMOC 
MA ZNACZENIE 

Liz należy do zespołu Hope Center. Codziennie spotyka 
potrzebujące rodziny korzystające z programu Rodzina 
Rodzinie. Ta pomoc stała się dla wielu z nich jedyną 
iskierką nadziei. Fakt, że wsparcie kierowane jest od 
polskich rodzin, przywrócił im wiarę w ludzką solidarność. 
Dodaje im to siły , aby nie poddawać się, nie tracić wiary 
w dobro. Jedna z potrzebujących rodzin opowiedziała,
że ten program jest dla niej ucieleśnieniem fragmentu 
z listu do Rzymian (Rz 12,15): „Weselcie się z tymi, którzy 
się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą”



DZIĘKUJEMY ZA 
KAŻDE WSPARCIE Parafie to silny filar programu Rodzina Rodzinie, z niebywałym 

potencjałem niesienia dobra. Pomagając rodzinom w Syrii razem 
mnożymy to dobro. Wspólnie sprawiamy, że świat wokół nas 
staje się choć trochę lepszy. 

To niesamowite – od początku trwania programu 
do wsparcia dołączyło aż  1 700 parafii

Dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami



KONTAKT 
CARITAS POLSKA

Masz pytania lub chcesz się dowiedzieć więcej –
skontaktuj się z nami!

Opiekun parafii:
Anna Machowicz 
tel.: +48 532 403 108 
e-mail: amachowicz@caritas.org.pl 
parafie@caritas.org.pl


