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uchodźcom i migrantom

Dokument Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących Przy-
jęcie Chrystusa w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych przypomina, że „Zarówno 
uchodźcy, jak i osoby zmuszone do opuszczenia swojej ojczyzny, zawsze byli wyzwaniem 
dla wspólnot chrześcijańskich, aby nie tylko rozpoznały, ale także przyjęły Chrystusa  
w kimś obcym i potrzebującym”1. W 2016 roku, podczas Światowych Dni Młodzieży, które 
odbywały się w Polsce, w Krakowie, papież Franciszek sześć razy poruszył temat uchodź-
ców w dziewięciu wygłoszonych przez siebie przemówieniach2. Już podczas pierwszego  
w Krakowie na Wawelu padły słowa zachęcające Polaków, żeby uczynić to, co w naszej 
mocy, aby ulżyć cierpieniom uchodźców oraz działać inteligentnie, stale i niestrudzenie na 
rzecz sprawiedliwości i pokoju, a przy tym świadczyć konkretnie o wartościach humani-
stycznych i chrześcijańskich3.

Odpowiedzią na wspomniane apele są podejmowane przez Caritas Polska akcje i projekty 
mające na celu zarówno pomoc uchodźcom i cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski, 
jak i wsparcie tym, którzy zostali w swoich ojczyznach, ale godne życie w nich, wskutek 
wojny, stało się niemożliwe bez pomocy z zewnątrz. Pomoc organizowana przez Caritas 
skupia się szczególnie w obrębie programów „Nowy Dom Polska” i „Rodzina rodzinie”, 
ale obejmuje również liczne działania i inicjatywy mające na celu wsparcie potrzebujących 
cudzoziemców i uchodźców.

1 Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Przyjęcie Chrystusa w uchodźcach i 
przymusowo przesiedlonych, n. 1 http://migracja.episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/01/Przyjecie_Chry-
stusa.pdf (dostęp 12.02.2018).

2 Por. W. Przyczyna, Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni Młodzieży w 
Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych, „Polonia Sacra” 21 (2017) nr 4 (49), s. 5.

3 Por. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przemówienia i homilie Franciszka w 
Polsce, pod red. E. Data CSMA, wyd. Michalineum, Marki 2016, s. 30-31.
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1. Program „Nowy Dom Polska” (Agnieszka Katarzyńska)

Jak powiedział dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz: „Migranci i uchodźcy od 
początków działania Caritas stanowili grupę, którą otaczaliśmy i otaczamy szczególną 
troską. Od początków napływu ludności czeczeńskiej w wyniku konfliktu na Kaukazie 
oraz Bośniaków i Serbów po wojnie w byłej Jugosławii w latach 90-tych uruchomili-
śmy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które funkcjonują do dziś. I właśnie 
w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z masowym exodusem ludzi z Bliskiego 
Wschodu jesteśmy z naszymi lokalnymi zespołami Caritas otwarci na niesienie pomocy 
potrzebującym”4.

Wsparcie udzielane jest cudzoziemcom przez Caritas w ramach programu „Nowy 
Dom Polska”. Zakłada on nie tylko pomoc socjalną, psychologiczną bądź doradztwo 
międzykulturowe, ale również dąży do integracji migrantów ze społeczeństwem pol-
skim. Partnerami projektu „Nowy dom Polska” są Urząd do Spraw Cudzoziemców 
oraz Caritas diecezji: białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, zielonogórsko-gorzowskiej 
i warszawskiej. Program obejmuje działania integracyjne, które w latach 2016–2017 
objęły pomocą około 5 tysięcy osób. Już w I kwartale 2016 roku  wniosek o udzielenie 
ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło 2 627 cudzoziemców, z czego prawie 1200 
stanowiły dzieci.

Wiele rodzin cudzoziemskich, podopiecznych Centrów Pomocy Migrantom  
i Uchodźcom Caritas wymaga wsparcia psychologicznego oraz socjalnego. Najczęściej 
po pomoc do Caritas zgłaszają się matki samotnie wychowujące dzieci, osoby z niepeł-
nosprawnościami oraz rodziny wielodzietne. W pierwszym okresie pobytu w Polsce brak 
znajomości języka uniemożliwia im podjęcie pracy, stąd też ciężko im się utrzymać. Start 
jest bardzo trudny i bez wsparcia organizacji pozarządowych praktycznie niemożliwy.

W ramach projektu cudzoziemcy mogą liczyć na dofinansowanie do wynajmu miesz-
kania, dopłatę przy zakupie leków bądź drobnych zabiegach medycznych, dopłatę do 
kosztów przedszkoli dla najmłodszych lub dopłatę przy zakupie podręczników i wyprawek 
szkolnych. Ponadto przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 około czterysta dzieci 
z najbardziej potrzebujących cudzoziemskich rodzin otrzymało tornistry z artykułami 
szkolnymi w ramach wyprawki szkolnej5.

Dzieci mogą również uczestniczyć w turnusie integracyjnym. Przykładowo w sierpniu 
ubiegłego roku 37 dzieci z czeczeńskich rodzin spędziło ponad tydzień na Mazurach6, 
gdzie opiekę nad nimi sprawowały doradczynie międzykulturowe zatrudnione w Cen-
trach Pomocy Migrantom i Uchodźcom. W programie turnusu organizator zaplanował 
gry i zabawy kształtujące sposoby komunikacji oraz zasady współpracy. Rok wcześniej 
w podobnym turnusie nad jeziorem Zbiczno wzięło udział blisko 30 dzieci7. Miały 
wówczas również możliwość zwiedzenia Torunia i zapoznania się z tradycjami tego 
miasta. Dzieci w większości po raz pierwszy wzięły udział w zorganizowanym specjalnie 
dla nich wyjeździe.

4 http://caritas.pl/blog/2016/04/18/caritas-codziennie-wspiera-uchodzcow-mieszkajacych-w-polsce/ 
(dostęp: 12.02.2018 r.).

5 http://caritas.pl/blog/2017/09/05/wyprawki-szkolne-dla-blisko-400-dzieci-cudzoziemskich/ (dostęp: 
16.02.1018 r.).

6 http://caritas.pl/blog/2017/08/12/turnus-integracyjny-dla-dzieci-z-rodzin-uchodzczych-2/ (dostęp: 
23.02.2018 r.).

7 http://caritas.pl/blog/2016/08/22/turnus-integracyjny-dla-dzieci-z-rodzin-uchodzczych/ (dostęp: 
16.02.2018).
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W ramach programu „Nowy Dom Polska” Caritas organizuje również liczne imprezy 
międzykulturowe mające na celu integrację i dające cudzoziemcom możliwość zapre-
zentowania własnych talentów. W ramach programu prowadzony jest również dialog  
z fundacjami założonymi przez migrantów, co pozwala wspierać aktywność cudzoziem-
ców oraz wymieniać się doświadczeniami, by skuteczniej pomagać potrzebującym.

Znaczną część cudzoziemców korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Nowy 
Dom Polska” stanowią osoby wymagające szczególnej pomocy: niepełnosprawne, mat-
ki samotnie wychowujące dzieci bądź przewlekle chorzy. Caritas służy także pomocą 
w otwartych i strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie również obecni są jej 
pracownicy.

Na co dzień cudzoziemcy mogą uzyskać pomoc w sześciu Centrach Pomocy Migran-
tom i Uchodźcom w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Lublinie, Warszawie, Zgorzelcu  
i Zielonej Górze. Pomoc ta obejmuje:

a) Doradztwo psychologiczne w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji związanych 
z pobytem za granicami swego kraju, a także diagnozę i terapię problemów psycho-
logicznych, psychoprofilaktykę, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, psychoedukację  
z zakresu ochrony zdrowia i radzenia sobie ze stresem, poradnictwo rodzinne itp.

b) Doradztwo międzykulturowe, w ramach którego przewidziana jest pomoc  
w procedurach administracyjnych i instytucjonalnych, tłumaczenie dokumentów czy też 
organizacja wyjść do placówek kulturalnych;

c) Pomoc socjalną, m.in. rzeczową pomoc w postaci zakupu podstawowych środków 
higienicznych i chemicznych, wyprawek szkolnych, podręczników itp.

d) Wsparcie opieki medycznej, w ramach którego dofinansowywane są m.in. wizyty 
lekarskie, zabiegi medyczne, zakup leków i okularów8.

Przykładowo Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji 
Lubelskiej wspiera działania na rzecz cudzoziemców w swoim regionie już od ponad 
20 lat. W znajdującym się na tym obszarze Ośrodku dla 
Cudzoziemców w Łukowie w maju 2017 r. mieszkało 220 
osób9. Ciekawą wspólną inicjatywą Centrum i Ośrodka 
było zorganizowanie dnia otwartego, którego celem była 
m.in. integracja kulturowa. W ramach warsztatów kuli-
narnych można było spróbować tradycyjnych potraw cze-
czeńskich, a dla najmłodszych, którzy stanowią największą 
część mieszkańców Ośrodka, przygotowano zabawy z 
animatorami, warsztaty plastyczne, muzyczne i taneczne.

W październiku 2016 r. Caritas Polska podjęła inicja-
tywę zwalczania dyskryminacji w szkołach. Opracowana 
została ankieta antydyskryminacyjna, którą skierowano 
do rodziców dzieci cudzoziemskich. Raport z tej ankiety 
posłużył do opracowania konkretnych działań mających 
na celu zwalczenie dyskryminacji oraz edukację nauczy-
cieli i społeczeństwa10.

8 http://caritas.pl/blog/2016/04/18/caritas-codziennie-wspiera-uchodzcow-mieszkajacych-w-polsce/ (do-
stęp: 16.02.2018).

9 http://caritas.pl/blog/2017/05/23/warsztaty-kulinarne-osrodku-dla-cudzoziemcow-lukowie/ (dostęp 
16.02.2018).

10 http://caritas.pl/blog/2016/10/31/centra-pomocy-migrantom-i-uchodzcom-caritas-przeciw-dzialaniu-d
yskryminacji-dzieci-cudzoziemskich-w-szkolach/ (dostęp 28.02.2018).
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Ponadto Caritas opublikowała w Internecie cykl reportaży „Nowy Dom Polska”,  
w którym przedstawia historie konkretnych rodzin uchodźców, pokazuje ich problemy, 
trudności oraz zmagania z nową kulturą i nowym miejscem zamieszkania.

2. „Pierwsze kroki w Polsce” i „Edu-mapa” (Katarzyna Radwańska)

„Bardzo łatwo kochać ludzi, którzy są daleko, ale nie zawsze jest łatwo kochać tych, 
którzy mieszkają tuż obok nas”11. Słowa Matki Teresy z Kalkuty obrazują potrzebę nie-
sienia pomocy nie tylko społecznościom dotkniętym działaniami wojennymi za granicą, 
ale wskazują też na trud wspierania potrzebujących, gdy ci pojawiają się na horyzoncie 
danego państwa, rodziny, bądź domostwa. Jak już zauważyliśmy, pomoc migrantom 
i uchodźcom niesiona przez Caritas Polska przybiera różne formy. Przeprowadzane 
są zbiórki pieniężne, tworzy się programy mające na celu pomoc długofalową. Wśród 
inicjowanych działań są także te, które niosą wsparcie informacyjne. Pomagają one 
w procesie asymilacji w nowym środowisku i dają konkretne wskazówki dotyczące 
codziennego funkcjonowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 
ładu społecznego. W niniejszym paragrafie zostaną przytoczone dwa kolejne przykłady, 
jakie Caritas Polska oferuje azylantom i uchodźcom przebywającym w Polsce. Są nimi: 
aplikacja mobilna „Pierwsze kroki w Polsce’ oraz „Edu-mapa” dla dzieci.

Rozwój nowych technologii stał się w XXI wieku procesem globalnym. Z roku na 
rok obserwuje się wzrost liczby urządzeń mobilnych i ich użytkowników, co tworzy nie 
tylko grupy, ale całe społeczności mobilne. Jednym z nadrzędnych celów jest ułatwienie 
dostępu do informacji bez względu na położenie geograficzne12. Dzięki postępującej in-
formatyzacji społeczeństwa coraz więcej osób staje się mieszkańcami „globalnej wioski”, 
o której pisał jeszcze M. McLuhan w latach 60 XX wieku13. W Polsce stosunkowo często 
eksponowanym przez media obrazkiem jest imigrant, młody mężczyzna z telefonem 
w ręku. Nie jest błędnym stwierdzenie, że istnieje odsetek osób występujących o azyl 
nie jest skrajnie uboga. Warunki wojenne i konsekwencje napiętej sytuacji politycznej 
zmuszają mieszkańców zagrożonych terenów do opuszczenia ojczyzny. Mimo wszystko 
nie można zapomnieć o postępującej cywilizacji terenów, gdzie toczą się działania wo-
jenne, bowiem również tam widoczne jest powszechne użytkowanie nowych technologii. 
Na polu Kościoła katolickiego i organizacji powstałych przy nim, również zauważa się 
coraz częstsze wykorzystywanie narzędzi mobilnych z dostępem do Internetu. W Polsce 
przykładem sprawnego funkcjonowania w sieci jest Caritas Polska. W celu pomocy 
uchodźcom i migrantom został stworzony osobny portal na platformie Caritas.pl, www.
uchodzcy-migranci.caritas.pl Zawiera on działania kampanijne oraz opis poszczególnych 
inicjatyw pomocowych kierowanych do uchodźców i migrantów.

O innowacyjności w działaniu i rzeczywistym reagowaniu na potrzeby migrantów 
i uchodźców świadczy także fakt, że „Pierwsze kroki w Polsce” jest jedynym takim narzę-
dziem na świecie, w ramach struktur Caritas Internationalis bądź Cariatas Europa. Istnie-
jące aplikacje m.in: Caritas Lebnon14, Caritas Diocesana de Avila15, Caritas Manila16 czy 

11 Matka Teresa, Cytaty Matki Teresy z Kalkuty http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/cyta-
ty_matki_teresy_z_kalkuty.html (dostęp: 28.02.2018).

12 Por. Ł. Łysik, P. Machura, Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI 
wieku, w: „Media i społeczeństwo”, nr 4/2014, red. Z. Kowalik-Kaleta, s. 15-16. 

13 Por. K. Loska, Dziedzictwo McLuhana - między nowoczesnością a ponowoczesnością, Kraków 2001, s. 51.
14 https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.foo.caritas (dostęp: 26.02.2018).
15 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claromentis.caritas (dostęp: 26.02.2018).
16 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_caritasmanila.layout (dostęp: 26.02.2018).



Działania Caritas Polska w celu pomocy uchodźcom i migrantom                           123

Caritas17 zawierają wyłącznie treści użytkowane przez grono pomagających. Ks. Marian 
Subocz, dyrektor Caritas Polska, podkreśla, że „po wnikliwej analizie systematycznie 
zmieniającej się sytuacji migrantów Caritas wyszedł naprzeciw potrzebom uchodźców 
i zaproponował im innowacyjne formy pomocy”18. Kompleksowe wsparcie, jakie ofe-
ruje się migrantom i uchodźcom Caritas Polska jest efektem współpracy z Urzędem 
ds. Cudzoziemców, Caritas diecezji białostockiej, siedleckiej, lubelskiej, warszawskiej 
i zielonogórsko-gorzowskiej. Przedsięwzięcie zostało opracowane w ramach projektu 
„Nowy Dom Polska” z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Korzystanie z narzędzia 
jest intuicyjne. Po kliknięciu 
w ikonę aplikacji otwiera się 
plansza z sześcioma polami 
tematycznymi. Każde z nich 
zostało wyróżnione innym 
kolorem, a także symbolem 
i opisem informującymi o 
zawartości. Aplikacja stanowi 
zbiór najważniejszych infor-
macji, jakie powinna mieć 
osoba ubiegająca się o azyl w 
Polsce. W lewym górnym rogu 
znajduje się wyjaśnienie, czym 
jest Caritas Polska. Plansza 
zielona zawiera treści dotyczą-
ce procedury azylowej. Zain-
teresowany może przeczytać 
o procedurze wnioskowania, 
o nadanie statusu uchodźcy, 
postępowaniu po złożeniu 
wniosku, możliwych decyzjach 
w sprawie udzielenia statusu 
uchodźcy, pomocy w przypad-
ku odrzucenia wniosku, bądź 
Postępowaniu Dublińskim. 
Pole błękitne oznacza zakres 
informacji o pomocy socjal-
nej i medycznej. Użytkownik 
może dowiedzieć się, jakie 
warunki należy spełniać, by otrzymać pomoc socjalną i gdzie o nią wnioskować. Ponadto, 
azylant uzyskuje informacje o jakości pomocy medycznej, jakich badań może spodzie-
wać się w ośrodku, a także czym jest Indywidualny Program Integracyjny. Czerwone 
pole oznacza liczbę użytecznych kontaktów do instytucji, które bezpośrednio zajmują 
się pomocą migrantom i uchodźcom. Są to m.in. CARITAS Centrum Pomocy Migran-
tom i Uchodźcom Archidiecezji Warszawskiej, Caritas Centrum Pomocy Migrantom 

17 Aplikacja polskiego kwartalnika podejmującego tematykę działalności organizacji, https://play.go-
ogle.com/store/apps/details?id=pl.caritas (dostęp: 25.02.2018).

18 Ks. M. Subocz, Dyrektor Caritas Polska o uchodźcach, http://migranci-uchodzcy.caritas.
pl/#1477070273627-b7f34a63-d6bc (dostęp: 25.02.2018).
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i Uchodźcom Diecezji Siedleckiej, Caritas Cenrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom 
Archidiecezji Białostockiej, Caritas Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Archi-
diecezji Lubelskiej, Caritas Centrum Migrantom i Uchodźcom w Zgorzelcu, Caritas 
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku oraz inne współpracujące in-
stytucje w polskich miastach tj. Ożarowie Mazowieckim, Kamionce, Krakowie, Łomży, 
Poznaniu i Wrocławiu. Pole żółte zawiera przegląd aktualności i wydarzeń kulturalnych 
w Polsce. Pole ciemnozielone obejmuje informacje dotyczące możliwości i warunków 
podjęcia pracy i edukacji w czasie trwania procedury azylowej. Ostatnia zakładka zawiera 
najważniejsze informacje o Polsce. Znajdują się tam podstawowe dane demograficzne, 
geograficzne, klimatyczne, ale także te dotyczące obowiązującego ustroju państwowego 
w Polsce, struktury religijnej, narodowościowej i etnicznej społeczeństwa polskiego. 
Kolejne podstrony dostarczają wiedzy o transporcie publicznym, najważniejszych 
zabytkach i historii kraju, znanych Polakach, możliwościach spędzania wolnego cza-
su, dniach ustawowo wolnych od pracy. Dostępny jest również mini – słownik języka 
polskiego. Kompleksowość i szata graficzna ułatwiają odnajdywanie w aplikacji odpo-
wiedzi i wyszukiwanie najpotrzebniejszych informacji. Segregacja treści i intuicyjność  
w użytkowaniu podnosi ogólną ocenę narzędzia. Dane techniczne pozwalają na pobranie 
aplikacji „Pierwsze korki w Polsce” na systemy iOS oraz Android, co oznacza możliwość 
korzystania z niemalże każdego urządzenia mobilnego. Instalacja wymaga dostępu do 
Internetu i 59 MB  miejsca w pamięci urządzenia, na jakim została zainstalowana. Apli-
kacja oficjalnie została oddana do użytku 15 stycznia 2017 roku w ramach Światowego 
Dnia Migranta i Uchodźcy. Aplikację można pobierać, będąc użytkownikiem Google 
Play. Dostępne dane wskazują, iż przez ponad rok działania, liczba instalacji zawiera 
się w przedziale 1000-5000. Ogólna ocena wynosi 2,1/5. 87 użytkowników zdecydowało 
się dodanie komentarza. Jednakże większość oglądających aplikację (57 osób) oceniło 
ją negatywnie, odwołując się do sceptycznych poglądów w debacie przyjęcia uchodźców 
do Polski. 19 użytkowników pozytywnie oceniło dostępność i formę narzędzia „Pierwsze 
kroki w Polsce” . Z danych wynika, iż najczęściej używanymi językami wśród imigrantów 
przybywających do Polski są: rosyjski i arabski. Tłumaczy to, dlaczego aplikacja „Pierw-
sze kroki w Polsce” została skonstruowana po polsku, rosyjsku, arabsku i angielsku.
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Kolejnym narzędziem elektronicznym ułatwiającym integrację i asymilację imigran-
tów w społeczeństwie jest „Edu-mapa” To narzędzie skierowane jest do najmłodszych, 
których powszechnie uważa się za największy odsetek ofiar wojen. Zostało sporządzone 
w oparciu o opinię psychologów dziecięcych, przy pomocy najmłodszych recenzentów, 
których opinie również były brane pod uwagę w procesie tworzenia. „Edu-mapa” ma 
formę atrakcyjnego wizualnie komiksu, w którym Polska jest ukazywana jako fascynu-
jący i przyjazny kraj. Bohaterami są Jaś i Małgosia, opowiadający o historii, kulturze, 
obyczajach, przyrodzie w Polsce. Broszura pełni funkcję informacyjną i edukacyjną  
z wykorzystaniem osiągnięć psychologii. Pakiet dla najmłodszych jest dystrybuowany 
od czerwca 2017 roku w ośrodkach otwartych oraz Centrach Pomocy Migrantom  
i Uchodźcom, przy wsparciu Urzędu do spraw Cudzoziemców .

Podsumowując, aplikacja mobilna „Pierwsze kroki w Polsce” oraz „Edu-mapa” są ini-
cjatywami Caritas Polska podjętymi w ramach projektu „Nowy Dom Polska”. Głównym 
celem jest wsparcie informacyjne przybywających do Polski uchodźców, ale też pomoc 
w asymilacji, w społeczeństwie. Aplikacja przygotowana w czterech językach: polskim, 
rosyjskim, arabskim i angielskim. Treść i forma sporządzono na podstawie rzeczywistych 
potrzeb. Wydaje się, iż rozwój tego typu inicjatyw jest nie tylko odpowiedzią na ogól-
noświatową akcję zainicjowaną przez papieża Franciszka #ShareTheJourney, ale też 
opartą na badaniach i obserwacjach społecznych formą pomocy, która jest niezbędna 
w warunkach powszechnej dezinformacji, jaka dotyka także środowiska uchodźców  
i azylantów.

3. Program „Rodzina Rodzinie” (Sylwia Sotwin)

Caritas Polska skupia się nie tylko na działalności w Polsce i pomocy uchodźcom, 
którzy do niej przybyli, ale również podejmuje wszelkie działania, by pomóc jak naj-
większej liczbie osób, które zostały w Syrii, ciężko doświadczone przez konflikt wojenny 
i potrzebujących wszelkiego wsparcia.

Program Rodzina Rodzinie jest odpowiedzią na apel Ojca Świętego Franciszka 
o pomoc dla uchodźców, gdyż jest formą wsparcia skierowaną do konkretnych ludzi, 
którzy jej potrzebują. Polega on na objęciu wsparciem materialnym rodzin, które zostały 
poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego trwającego od 2011 roku w Syrii przez 
polskie rodziny oraz przez osoby indywidualne bądź rodziny rozumiane sensu largo 
jako rodziny parafialne, diecezje czy  zgromadzenia zakonne w Polsce. W dokumencie 
„Instrukcja programu Rodzina Rodzinie” dostępnej na stronie internetowej Caritas 
Polska można przeczytać, że program ten został stworzony w odniesieniu do wpisu pa-
pieża Franciszka na Twitterze: „Uchodźcy to nie liczby tylko osoby, które mają twarze, 
imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”. Jest to przejaw 
spersonalizowanej pomocy pokrzywdzonym. Konkretna pomoc trafia przede wszystkim 
do potrzebujących Syryjczyków w Aleppo, ale także do uchodźców z Syrii w Libanie, jak 
i do ubogich Libańczyków, którzy zostali dotknięci kryzysem uchodźczym.

Program rozpoczął się 4 października 2016 roku. Jak powiedział w wywiadzie 
rzecznik Caritas Polska Paweł Kęska: „Szybko się okazało, że Polacy nie są obojętni na 
potrzebujących” . Już w miesiąc po uruchomieniu programu pomocą objęto 1100 rodzin,  
a pod koniec 2017 roku regularną pomoc otrzymywało już 9 tysięcy rodzin. Do grudnia 
2017 roku Caritas Polska, dzięki ofiarności darczyńców, przekazała na pomoc syryjskim 
rodzinom ponad 30 milionów złotych (tj. ponad 7 mln euro).
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Rodziny które potrzebują pomocy, są wyszukiwane przez odział Caritas w Syrii i Libii 
oraz przez polską misję sióstr franciszkanek w Aleppo . Wsparcia można dokonać za 
pomocą strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl Tam również znajdują się 
opisy historii danej rodziny, bądź osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych. Zatem 
darczyńca ma możliwość chociaż wirtualnie poznać te osoby i nawiązać z nimi duchowy 
kontakt. Stworzone są trzy formy wsparcia finansowego. Pierwszą z nich jest dołączenie 
do ogólnej zbiórki na rzecz wybranej rodziny poprzez wpłacanie przez sześć miesięcy 
zdeklarowanej sumy pieniędzy. Ta forma wybierana jest najczęściej przez rodziny lub 
osoby indywidualne pragnące choć skromną sumą wspomóc biedniejszych. Możliwość de-
dykowana wspólnotom, parafiom, ale oczywiście również osobom prywatnym polega na 
całościowym pokrywaniu budżetu wybranej rodziny także przez okres pół roku. Dodat-
kowo można wykonać „Gest Solidarności” i dokonać jednorazowej, niezobowiązującej 
wpłaty w dowolnej wysokości. Te środki przeznaczane są na uzupełnianie brakujących 
potrzeb rodzin objętych programem lub na włączanie kolejnych poszkodowanych do 
programu i udzielanie im wsparcia .

Chociaż program rozpoczął się w październiku 2016 roku i na jego sukces składa 
się obecnie (początek 2018 r) ponad 16 tysięcy darczyńców , a wiele syryjskich rodzin 
otrzymało już pomoc, to nadal są ci, dla których program Rodzina Rodzinie jest jedy-
nym wsparciem, dzięki któremu mogą przetrwać. „80% Syryjczyków żyje w ubóstwie 
a co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje 
ponad 13 milionów ludzi, w tym prawie 6 milionów dzieci z 18 mln obecnych miesz-
kańców Syrii” . W Aleppo nadal warunki są bardzo trudne. Wysokie ceny wynajmu 
mieszkań, opłat za prąd, który i tak jest dostarczany nieregularnie, trudno dostępne leki 
i droga żywność utrudniają odbudowywanie się syryjskiego społeczeństwa. Na ulicach 
Aleppo szczególnie smutnym widokiem są setki dzieci pozostające bez opieki, często 
bez ubrań lub w letnich ubraniach, nieodpowiednich do aktualnej pogody. Najgorsze 
jest to, że dzieci młodsze niż 7-latki nie znają innego świata niż ten wojenny, biedny, 
leżący w gruzach. Będąc pozbawione edukacji, rodziny, poczucia bezpieczeństwa są one 
też skazane na trudności w rozwoju psychicznym. Dlatego też Caritas Polska podjęła 
decyzję, by kontynuować program w roku 2018. Rozwieszane są plakaty, na stronie 
internetowej Caritas pojawiają się informacje zachęcające do wspierania konkretnej 
rodziny i niesienia jej pomocy.

Należy ponadto przedstawić, jak jest zorganizowany i realizowany program Rodzi-
na Rodzinie już na miejscu, w Syrii. Źródłem może być obserwacja z filmu „Raport  
o Aleppo” , który ukazał się w marcu 2017 roku. Jest on zapisem doświadczeń i wrażeń 
z wizyty w Aleppo dyrektora Caritas Polska księdza Mariana Subocza oraz kierownik 
Działu Zagranicznego Caritas Polska Marty Titaniec.

Program Rodzina Rodzinie obejmuje swoim wsparciem 1/3 chrześcijan w Aleppo, 
ale również muzułmanów, którzy są bardzo wdzięczni za pomoc polskim rodzinom. 
Jak podkreśla ksiądz Subocz, dzięki tej pomocy poszkodowani są w stanie kupić żyw-
ność, prąd oraz wodę, gdyż bieżącej wody nie ma. Miejscowi organizatorzy pomocy 
podkreślają, że nie chcą rozleniwiać ludzi i robić z nich tylko biorców. Miejscowi chcą 
odbudować swoje miasto, jednakże teraz wsparcie od innych jest im jeszcze niezbędne. 
Rodziny zgłaszające się do punktów, gdzie mogą dostać pomoc z programu Rodzina 
Rodzinie, stoją spokojnie w kolejkach, nie denerwują się. Każdy przychodzący podaje 
swoje dane osobowe, podpisuje listę i otrzymuje kopertę z ustaloną sumą pieniędzy. 
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Wizytujący Aleppo opowiadają, że rodziny przede wszystkim podchodziły do nich, 
obejmowały ich, dziękowały ze łzami w oczach za pomoc, a także prosiły, by pozdrowić 
wspierające ich polskie rodziny.

Oglądając wspomniany film, warto zwrócić uwagę na słowa wikariusza Apostolskiego 
Aleppo – Georges’a Abou Khazen’a, który mówi: „Zwracam się do was, drodzy współ-
bracia i bracia w Polsce przede wszystkim po ta, aby wam podziękować. Podziękować 
za waszą hojność, podziękować za waszą solidarność. Dla nas to bardzo ważne, kiedy 
czujemy, że mamy braci, którzy o nas myślą. Dzięki temu nie jesteśmy i nie czujemy się 
już odrzuconą mniejszością”. Słowa duchownego potwierdzają przekonanie o słuszno-
ści tego projektu, gdyż nie chodzi tylko o wsparcie pieniężne w potrzebie, ale również  
o okazanie solidarności i świadectwo wiary. Jednocześnie owocna pomoc płynąca do 
Syrii pokazuje, że udało się w znieczulonym na potrzeby innych społeczeństwie ożywić 
ducha humanitaryzmu, który nas łączy a wypływa on z ducha Chrystusowego.

Wypowiadające się przed kamerą rodziny cechuje nieopisana wdzięczność za otrzy-
maną pomoc. Płyną od nich do darczyńców życzenia pomyślności i pokoju. Stwierdzenie 
które bardzo porusza, odnosi się do postawy Syryjczyków, którzy nie narzekają na swój 
los, nie poddają się i nie obwiniają. Wierzą, że, gdy Bóg da, to wojna się skończy. Cha-
rakteryzuje ich wielkie oczekiwanie na pokój, na ten upragniony dzień, gdy nie będzie 
ich życiu już nic zagrażało.

Program Rodzina Rodzinie jest niewątpliwie jednym z najlepiej realizowanych  
i najbardziej owocnym programem pomocy ofiarom konfliktu zbrojnego w Syrii. Pomi-
mo takich form pomocy, w kraju gdzie 9 milionów ludzi cierpi głód, jest jeszcze wiele 
do zrobienia. Na samym kontynencie Europejskim mieszka ponad 740 milionów ludzi 
i gdyby nawet co trzeci mieszkaniec Europy oddał złotówkę na pomoc Syrii, można by 
było problem zażegnać.

4. Doraźne akcje i krótkoterminowe projekty (Angelika Nieduziak)

W dużej mierze akcje pomocowe podejmowane przez Caritas Polska dotyczą na-
szego wschodniego sąsiada – Ukrainy  oraz krajów na Bliskim Wschodzie. Poprzez 
liczne akcje i zbiórki Caritas uwrażliwia polskie społeczeństwo na pomoc bliźniemu, 
który sam nie jest w stanie sobie pomóc. W paragrafie przedstawione zostaną wybrane, 
inne projekty, nie wyczerpujące ogromu wkładu Caritas Polska w ratowanie ludzkiego 
życia. Wojny i konflikty zbrojne niosą ze sobą falę zniszczenia, pogłębienia biedy oraz 
mnóstwo ludzkich dramatów. Caritas stara się pomagać tam gdzie pomoc jeszcze nie 
dotarła lub jest niewystarczająca, a równocześnie niezbędna.

Skupmy się najpierw na programach odpowiadających potrzebom obywateli Ukra-
iny, głównie przesiedleńców wewnętrznych, uchodźców i ubogiej ludności miejscowej w 
Charkowie, Bierdiańsku i Zaporożu. Na przełomie 2016/2017 miał miejsce roczny projekt 
humanitarny pod nazwą „Działalność gabinetów medyczno – socjalnych w Bierdiańsku i 
Zaporożu (region zaporoski) oraz w Charkowie (region charkowski)”. Pomoc dotyczyła 
zapewnienia bezpłatnej opieki socjalnej oraz medycznej, w tym zakupu lekarstw oraz 
środków higienicznych. Polska organizacja, przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RP, wsparła lokalnie działający Caritas Spes . W pierwszej kolejności zaadoptowano 
i wyposażono pomieszczenia dla gabinetów w trzech wymienionych miejscowościach. 
Następnie zatrudniono odpowiednich specjalistów udzielających usług medycznych, 
socjalnych, psychologicznych i prawnych. Miały też miejsce zajęcia z dorosłymi oraz  
z dziećmi. Ponadto odbyły się i zbiórki na rzecz potrzebujących, np. zbiórka funduszy 



128        Agnieszka Katarzyńska, Angelika Nieduziak, Katarzyna Radwańska, Sylwia Sotwin

na zakup butów dla dzieci z ubogich rodzin. Łącznie, w czasie rocznej działalności cen-
trum pomocy socjalnej w Bierdiańsku, wsparcie w obszarze pomocy socjalnej, prawnej 
i psychologicznej otrzymało 1306 beneficjentów .

Na Bliskim Wschodzie z pomocy Caritas Polska skorzystali uchodźcy zamieszkujący 
Liban, Jordanię, Iracki Kurdystan, a także mieszkańcy dotkniętej wojną Syrii. Najczęściej 
jest to pomoc udzielana za pośrednictwem bliźniaczej organizacji w danym kraju. Obok 
wymienianych już wcześniej akcji pomocowych dla Bliskiego Wschodu, w 2012 roku 
Caritas Polska wsparła Centra Pomocy dla Uchodźców w północnym Libanie, które 
pomagają głównie syryjskim uchodźcom. W 2014 dofinansowała letni wypoczynek dla 
dzieci syryjskich i libańskich oraz sfinansowała wyposażenie dwóch klinik dentystycznych 
w Saida i Zahle. W kolejnym roku 80 rodzin uchodźców irackich w regionie Mount 
Lebanon otrzymało pomoc w postaci kuponów żywnościowych.

Do Iraku Caritas Polska wysłała w 2014 roku transport pomocy humanitarnej, za-
wierający artykuły spożywcze, środki medyczne, koce i namioty. Natomiast rok później 
współfinansowała zakup leków dla uchodźców, dystrybuowanych przez Mobilną Klinikę 
im. bł. ks. J. Popiełuszki. Inicjatywa ta jest nadal nieprzerwanie kontynuowana jako 
projekt Wsparcie funkcjonowania klinik medycznych w prowincjach Erbil i Dohuk . 
Obecnie działają trzy niezależne zespoły medyczne, w których skład wchodzą wyspe-
cjalizowani lekarze. Beneficjentami projektu są głównie uchodźcy wewnętrzni oraz 
lokalni mieszkańcy, którzy dzięki pomocy mają stały dostęp do potrzebnych leków oraz 
do odpowiedniej opieki medycznej.

Inna akcja mającą miejsce w irackim Kurdystanie, w 2016 roku, nosiła nazwę 
Mleko dla Kurdystanu. Jej celem był zakup mleka modyfikowanego dla niemowląt  
w kurdyjskich obozach dla uchodźców w Dohuku oraz Ozal City, w których przebywają 
głównie chrześcijanie i jezydzi, w tym 50% to kobiety i dzieci. Wsparciem objęto ponad 
600 dzieci . Młode matki w wyniku traumy związanej z ucieczką i doznaną przemocą 
straciły pokarm naturalny. Stąd 75% dzieci wymagało karmienia mlekiem zastępczym. 
Nie mając innej możliwości, matki karmiły dzieci zwykłym mlekiem w proszku, które 
nie było w pełni przyswajalne dla niemowląt .

Pomoc trafiła także do Syrii. Z okazji 
świąt Bożego Narodzenia, w 2013 roku 
oraz świąt Wielkanocnych w 2014 roku, 
Caritas Polska sfinansowała paczki dla 
dzieci m.in. z okolic Damaszku. W latach 
2014 i 2015 współfinansowała działanie 
Centrum Medycznego Bab Sharki w 
Damaszku, należącego do Caritas Syria, 
z którego usług korzystają uchodźcy we-

wnętrzni oraz uchodźcy z Iraku.

Źródło: http://kurdystan.caritas.pl
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Jak zauważyliśmy wcześniej, oczy wielu Polaków zwrócone są na syryjskie Aleppo, 
miasto będące na liście światowego dziedzictwa kultury UNSCO, obecnie bardzo znisz-
czone przez działania wojenne. Mieszkańcy uzyskują pomoc w ramach wspomnianego już 
projektu „Rodzina Rodzinie”, ale miasto to jest również wspierane przez jednorazowe 
akcje. 29 stycznia 2017 roku zorganizowano w Warszawie charytatywny bieg Biegam 
Dobrze dla Aleppo wokół Pałacu Kultury i Nauki. Dystans przebiegnięty łącznie przez 
wszystkich uczestników miał symbolicznie połączyć ich z mieszkańcami odległego  
o 3000 km Aleppo. Znakiem solidarności było założenie przez większość uczestników 
białych koszulek. Ponad 200 biegaczy przed startem datkami wsparło jedną z dwóch 
organizacji – Caritas Polska lub Polską Akcję Humanitarną, które bezpośrednio poma-
gają potrzebującym mieszkańcom zniszczonego miasta, głównie samotnym kobietom 
z dziećmi i sierotom .

Inna zbiórka została zorganizowana w parafiach, na prośbę Episkopatu Polski  
w Niedzielę Miłosierdzia, 23 kwietnia 2017, w Małopolsce . Natomiast w bieżącym roku 
2018, 8 stycznia w Warszawie w Teatrze Królewkim w Łazienkach Królewskim odbył 
się charytatywny koncert kolęd Rodzina Rodzinie. Pomoc dla Aleppo współorganizo-
wany przez Caritas. Podczas transmisji telewizyjnej można było wysyłać wiadomości 
SMS zasilające zbiórkę dla ofiar wojny w Syrii. Podobne koncerty miały miejsce także 
w innych polskich miastach .

Dodatkowo, co roku w Polsce odbywa się akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, 
w ramach której sprzedawane są świece na wigilijny stół. Część dochodu przeznaczona 
jest na wsparcie dzieci uchodźców z Syrii i Iraku.

Źródło: http://caritas.pl



130        Agnieszka Katarzyńska, Angelika Nieduziak, Katarzyna Radwańska, Sylwia Sotwin

Bibliografia

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przemówienia i homilie 
Franciszka w Polsce, pod red. E. Data CSMA, wyd. Michalineum, Marki 2016.

Krzyżak, T., 1100 rodzin pod opieką, „Rzeczpospolita”, 2 stycznia 2017, nr 1, s. A3.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Przyjęcie Chrystusa 

w uchodźcach i przymusowo przesiedlonych, http://migracja.episkopat.pl/wp-content/ 
uploads/2017/01/Przyjecie_Chrystusa.pdf 

Loska, K., Dziedzictwo McLuhana – między nowoczesnością a ponowoczesnością, 
Kraków 2001.

Łysik Ł., Machura P., Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu czło-
wieka XXI wieku, „Media i społeczeństwo” nr 4/2014, red. Z. Kowalik-Kaleta, s. 15-16.

Przyczyna, W., Nauczanie papieża Franciszka o uchodźcach podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie w relacjach dziennikarzy katolickich portali internetowych, „Polonia 
Sacra” 21 (2017) nr 4 (49), s. 5 – 16.

Netografia

http://caritas.pl/blog 
http://caritas.pl/blog/2015/09/08/pomoc-dla-ofiar-wojny-na-bliskim-wschodzie-oraz-

dla-migrantow-i-uchodzcow/ 
http://www.guadalupe.opoka.org.pl/prowadzmnie/cytaty_matki_teresy_z_kalkuty.

html
http://migranci-uchodzcy.caritas.pl/#1477070273627-b7f34a63-d6bc
http://migranci-uchodzcy.caritas.pl/#cbp=portfolio/edu-mapa-dla-dzieciaka
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobi.foo.caritas 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.claromentis.caritas
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_caritasmanila.layout
http://rodzinarodzinie.caritas.pl/
http://rodzinarodzinie.caritas.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rodzina-Rodzinie-

-instrukcja.pdf
http://www.tvp.info/28447026/rzeczpospolita-caritas-dla-rodzin-syryjskich?captcha_

key= 
https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/top-5-legalizacja-pobytu/
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The Activity of Caritas Poland in order  
to help refugees and migrants

During World Youth Day 2016 in Cracow (Poland), Pope Francis mentioned six times the 
issues connected with refugees in his nine speeches. With the purpose of carrying out Pope’s 
words, Caritas Poland is in charge of different endeavours and projects which are aimed to 
help refugees and migrants who settled in Poland and those who did not leave their countries. 

1. The „New Home Poland” (Agnieszka Katarzyńska)

The aims of the project are not only social, psychological assistance and intercultural 
counselling, but also integration between migrants and Polish society. Partners of the 
“New Home Poland” project are the Office for Foreigners and Caritas who together 
helped about 5000 people in 2016-2017. As a part of the project, foreigners can count 
on co-financing for renting a flat, a supplement on the purchase of medicines or minor 
medical procedures, as well as an allowance for the costs of nursery schools or an en-
dowment when buying books and school supplies. Children are allowed to participate 
in integration camps.

Caritas also organizes numerous intercultural events aimed at integrating and giving 
foreigners the opportunity to present their own talents. The programme „New Home 
Poland” also includes the dialogue with foundations set up by migrants, whereby the 
activity of foreigners is supported and the opportunity to exchange experiences is given.

On a daily basis, foreigners could receive help in six Assistance Centres for Migrants 
and Refugees in Białystok, Biała Podlaska, Lublin, Warsaw, Zgorzelec and Zielona 
Góra. This aid includes: psychological and intercultural counselling, social assistance 
and support for medical care.

In addition, Caritas has published a series of reportage on the Internet titled “New 
Home Poland”, which present particular stories of refugee families and show their 
problems in struggling with new culture and habitation.
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2. “First steps in Poland” and “Edu-map” (Katarzyna Radwańska)

Among the initiated by Caritas Poland actions there are also those that provide 
informational support. They help in the assimilation into the new environment and 
give specific tips for everyday existence in community, in accordance with applicable 
laws and principles of social order.

The development of new technologies has become a global process in the 21st cen-
tury. From year to year there is an increase in the number of mobile devices and their 
users, who creates not only groups but also entire mobile communities. In order to help 
refugees and migrants, a separate portal was created on the Caritas.pl platform. (www.
uchodzcy-migranci.caritas.pl)

“First steps in Poland” is the only one such application in the world, within the 
structures of Caritas Internationalis or Caritas Europe. The application is a collection 
of the most important information that an asylum seeker in Poland should know. Using 
this tool is intuitive. After clicking on the application icon, the board with six different 
tabs opens. Each of them is distinguished with a different color, as well as a symbol and 
description informing about the content. The first tab, in the top left corner gives an 
explanation what Caritas Poland is. The green board contains instruction on the asylum 
procedure whereas the blue one indicates the scope of information about social and 
medical help. The red tab indicates a lot of useful contacts to institutions that directly 
help migrants and refugees. Furthermore, the yellow tab provides an overview of news 
and cultural events in Poland, while the dark green field includes information on the 
possibilities and conditions for taking up employment and education during the asylum 
procedure. The last tab contains the most important information about Poland, as ba-
sic demographic, geographic and climatic data, as well as this concerning the existing 
state system in Poland, the religious, national and ethnic structure of Polish society. 
Subsequent subpages provide knowledge about public transport, as well as the most 
important monuments and history of the country or well-known Poles. In addition, it 
presents opportunities of spending free time, public holidays and there is also available 
a mini - Polish language dictionary.

Knowable data indicates that for more than a year of operation, the number of application 
installations on smart phones’ iOS or Android systems is in the range of 1000-5000. The 
application “First steps in Poland” was constructed in Polish, Russian, Arabic and English.

Another tool that facilitates the integration and assimilation of immigrants into society is 
“Edu-map”. This paper tool has been designed in a small way for the youngest representatives 
of the immigrants’ community. “Edu-map” has the form of a visually eye-catching comic 
book, in which Poland is portrayed as an attractive and friendly country. The protagonists 
are Johny and Maggy, who talk about history, culture, customs and nature of Poland. 

3. Project “Family to family” (Sylwia Sotwin)

Project “Family to family” is a kind of support which is addressed to specific people 
who are in need. The recipients are Syrian families who are victims of the ongoing since 
2011 armed conflict in Syria, whereas the helpers are Polish families and individual 
people, as well as families understood in a broad sense such as parishes, dioceses or 
monasteries. This project is an example of a personalized helping activity for people 
who lost their family members, health, houses or jobs. Concrete assistance is received 
not only by Syrian people in Aleppo but also refugees from Syria in Lebanon. 
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The project has started on 4th October 2016. What may be surprising is that only 
after one month of its existence, 1100 families received the help. Moreover, at the end 
of 2017 the number of families which were involved in the project was 9 000 and they 
were supported on a regular basis. Until December 2017, Caritas Poland passed on 30 
million zlotys (i.e. over 7 million euro) for aid for Syrian families and the only donors 
were Polish civilians. One can share a sum of money via Caritas Poland website (www.ro-
dzinarodzinie.caritas.pl.) In addition, a donor has a possibility to virtually meet families, 
alone, ill or disabled people through reading their stories described on the website what 
surely gives them a feeling that the help is very real and will go to the concrete people. 

The project “Family to family” supports one third of Christians in Aleppo, but the 
help is also received by Muslims who are truly grateful to Polish families. Even though, 
the programme started in 2016 and at the beginning of the present year there are more 
than 16 000 benefactors, there is still the need of supporting people who without this 
help would possibly not manage to live. That is why, Caritas Poland decided to continue 
the project in 2018 as well.

4. Actions and short-term projects (Angelika Nieduziak)

They respond to the needs of Ukrainian citizens, mainly displaced people in their country, 
refugees and the poor local population in Kharkov, Bierdiańsk and Zaporozhye. At the turn of 
2016/2017, an annual humanitarian project called “The activity of medical and social rooms 
in Bierdiańsk and Zaporozhye” was held. Rooms for offices in the three mentioned locations 
were adapted and equipped. Then, appropriate specialists were employed to provide medi-
cal, social, psychological and legal services for people in need. In total, 1306 beneficiaries 
received support during the annual activity of the public assistance centre in Bierdiańsk.

When it comes to the other short-term projects in distant area from Poland, in 2012, Caritas 
Poland supported Refugee Centres in northern Lebanon, which help mainly Syrian refugees. 
In 2014, this organization co-financed a summer holiday for children. Also in 2014, Caritas 
Poland sent a humanitarian aid transport to Iraq. A year later, the organization co-financed the 
purchase of medicines for refugees, distributed by blessed priest Jerzy Popiełuszko Mobile 
Clinic. Moreover, this initiative has been running as a project called “Support for functioning 
medical clinics in the provinces of Erbil and Dohuk”

Furthermore, in Iraqi Kurdistan in 2016, an action called ‘Milk for Kurdistan’ was or-
ganized. Its goal was to buy modified milk for infants from the Kurdish refugee camps in 
Dohuk and Ozal City.

On January 29, 2017, a charity run in Warsaw around the Palace of Culture and 
Science was held. It was called “I run Well for Aleppo”. The whole distance, which 
was destined for runners, together gave 3000 km so the same as the real distance from 
Poland to Aleppo. In 2018, on 8 January, a charity concert of carols called “Family to 
Family” took place in Warsaw at the Royal Theatre.

All things considered, Caritas Poland is the most dedicated Polish organization to 
the support for migrants and refugees not only in Poland but also in the mentioned 
areas. Of course, the time limit made us unable to present all the details of the Caritas’ 
help but we believe that our presentation was a possibility for you to become more 
acquainted with the topic.
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