
 



DZIAŁALNO ŚĆ  CARITAS ARCHIDIECEZJI GNIE ŹNIEŃSKIEJ 

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej  (CAG) została powołana do Ŝycia dekretem 

Prymasa Polski z dnia 20 grudnia 1989 roku w celu „zapobiegania biedzie ludzkiej w wielu jej 

wymaganiach” oraz kreowania i promowania idei pomocy bliźniemu w potrzebie. 

Do udzielania bezpośredniej pomocy materialnej (jak to miało miejsce w poprzednich latach) 

zobowiązana jest parafia, do której osoba potrzebująca wsparcia przynaleŜy. Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej ma na celu wspierać działania parafii organizując specjalistyczną 

pomoc poszczególnym grupom potrzebujących. Wsparcie Caritas następuje w róŜnych formach, 

głównie jednak poprzez placówki, które prowadzimy. Obecnie działa 9 placówek, a ich 

działalność zostanie opisana w dalszej części sprawozdania. Do głównych zadań Biura Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej naleŜy działalność charytatywna oraz formacyjna, a odbywa się to  

poprzez koordynację i zarząd nad działalnością placówek CAG oraz aktywizowanie i inicjowanie 

działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

1. Koordynacja działalno ści placówek Caritas Archidiecezji Gnie źnieńskiej  

 Biuro Caritas AG jest jednostką zarządzającą dla 9 placówek, które realizują zadania statutowe 

naszej organizacji. Rolą Biura jest koordynowanie i administrowanie działań realizowanych w 

poszczególnych placówkach. Temu słuŜy teŜ odpowiednia struktura biura: 

1. Zarząd 

2. Dział Księgowo – Kadrowy 

3. Dział Projektów 

4. Dział Fundraisingu 

5. Dział Komunikacji 

Działania podejmowane przez osoby zatrudnione Biurze słuŜą pośrednio podopiecznym 

poszczególnych placówek poprzez usprawnianie i rozwijanie pracy danej placówki. 

Zarząd 

Nadzorowanie działań w poszczególnych placówkach, troska o właściwe wypełnianie zadań, 

planowanie, podnoszenie standardu świadczonych usług, udział w poszczególnych 

zamierzeniach placówki, planowanie audytów i kontroli, wprowadzanie systemu zarządzania 

jakością, organizowanie wymiany doświadczeń w poszczególnych placówkach, organizacja 

szkoleń, konsolidacja wydatków w celu minimalizowania kosztów. 

Dział Księgowo – Kadrowy 

Obsługa księgowa placówek, wdraŜanie komputerowego programu kadrowo – księgowego, 

nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów, nadzór nad gospodarką magazynową, analiza 

kosztów, asystowanie w trakcie audytu ekonomicznego, prowadzenie dokumentacji kadrowej dla 

pracowników poszczególnych placówek, prowadzenie dokumentacji związanej z konkursami na 

stanowiska w placówkach. 

Dział Projektów 



Pozyskiwanie dodatkowych funduszy dla placówek poprzez wyszukiwanie konkursów na 

dofinansowanie projektów, przygotowywanie ofert, koordynowanie realizacji projektów i ich 

właściwe rozliczanie. 

Dział Fundraisingu 

Pozyskiwanie dodatkowych darowizn od przedsiębiorstw poprzez nawiązywanie nowych 

kontaktów z firmami, kierowanie ofert do partnerów biznesowych, podtrzymywanie kontaktów z 

darczyńcami, organizowanie spotkań dla partnerów biznesowych w celu ciągłego zachęcania do 

wspierania placówek w ich działaniach. 

Dział Komunikacji 

Nadzór nad właściwym przepływem informacji pomiędzy Biurem a poszczególnymi placówkami, 

koordynowanie prac związanych z upowszechnianiem informacji o podejmowanych inicjatywach 

w placówkach (strona internetowa, kontakt z mediami itp.), organizowanie szkoleń i 

przekazywanie informacji o szkoleniach potrzebnych poszczególnym pracownikom w 

placówkach. 

2. Działalno ść charytatywna  

W ramach Biura, od 2003 roku funkcjonuje Centrum Wolontariatu, wspierając działalność 

charytatywną Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Celem Centrum jest  angaŜowanie nowych 

osób chętnych do niesienia bezinteresownej pomocy wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna 

oraz organizowanie wsparcia dla tych, którzy pełnią juŜ posługę wolontariusza. Centrum 

Wolontariatu prowadzi swoją działalność zgodnie z Ustawą o działalności poŜytku publicznego i 

wolontariacie. Obecnie w Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej skupionych 

jest ponad 500 wolontariuszy, większość z nich pracuje w placówkach pomocowych na terenie 

archidiecezji gnieźnieńskiej, np. w Domu Dziecka w Gnieźnie, Domu Matki i Dziecka Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach, Zakładzie Opiekuńczo 

– Leczniczym w Gnieźnie, Domu Pomocy Społecznej w MielŜynie, świetlicach środowiskowych 

w Gnieźnie oraz pozostałych naszych placówkach. Ponadto wolontariusze uczestniczyli, tak jak 

w latach ubiegłych, w programie pomocy indywidualnej (opieka nad osobą chorą w jej domu). W 

ubiegłym roku koordynator Centrum Wolontariatu współpracował i koordynował pracę 59 

Parafialnych Zespołów Caritas oraz 9 Szkolnych Kół Caritas.   

W ubiegłym roku, dzięki działalności Centrum Wolontariatu CAG, moŜliwe było m.in. 

szkolenie wolontariuszy na wychowawców kolonijnych. Przeszkolone osoby stanowiły później ( 

w sierpniu 2007) kadrę wychowawców w trakcie kolonii zorganizowanych przez Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Gdyni.  

W 2008 roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej nadal współpracowała z Powiatowymi 

Urzędami Pracy w Gnieźnie, śninie, Mogilnie oraz w Inowrocławiu  uczestnicząc w programach 

przeciwdziałania bezrobociu. Zarówno w Biurze jak i w placówkach zatrudniane były osoby 



chętne do odbycia staŜu. Zatrudniani byli równieŜ poborowi w ramach zastępczej słuŜby 

wojskowej.  

Kontynuowana była współpraca z grupami charytatywnymi i stowarzyszeniami. 

Udostępnialiśmy m.in. w Ośrodku Miłosiernego Samarytanina pomieszczenia świetlicy na 

spotkania z Członków Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. 

Poza opisaną powyŜej formą działalności w roku 2008 miało miejsce wiele innych 

wydarzeń związanych bezpośrednio z realizacją zadań statutowych. Na szczególną uwagę 

zasługują: 

 - Kontynuowana była współpraca z internetowym portalem aukcyjnym www.allegro.pl 

polegająca na przeprowadzaniu kolejnych aukcji, z których zebrane środki przeznaczane były na 

wsparcie rozwoju placówek charytatywnych, jakie prowadzi Caritas.  

- Obchody Światowego Dnia Chorych, Zgodnie z tradycją odprawiona została  Msza Św. dla 

osób chorych i niepełnosprawnych, która była transmitowana na całą archidiecezję przez Radio 

Plus.  

 - Wielkanocne Dzieło Caritas – sprzedaŜ chlebków św. Antoniego – akcja, z której dochód w 

części przeznaczony został na dofinansowanie działalności charytatywnej parafii na ternie 

archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku 2008 wyprodukowano 12 000 chlebków, które zostały 

rozprowadzone za pośrednictwem parafii. Ofiary (1,5 zł za kaŜdy chlebek) zostały przeznaczone 

na realizację dzieł charytatywnych w parafiach.  

 -  Akcja letnia dla dzieci. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej, podobnie jak w roku 

ubiegłym, zorganizowała kolonie letnie dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych 

wychowawczo, a takŜe zagroŜonych uzaleŜnieniami. Jednak po raz pierwszy, wyjazd został 

zorganizowany w osadzie Hejna, pow. Słupecki. Tam łącznie, w obozie survivalowym 

uczestniczyło prawie 100 osób. Uczniów gimnazjów. Podczas dwóch tygodni wypoczynku 

młodzi ludzie uczą się m.in. samodzielności, przetrwania w trudnych warunkach, ale takŜe 

samodyscypliny oraz technik tłumienia agresji.  

-  Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej kontynuowała długofalowy program „Skrzydła” 

organizowany przez Caritas Polska. Celem programu jest nawiązanie współpracy z darczyńcami 

aby nieść dzieciom z potrzebujących rodzin kompleksową pomoc (ksiąŜki, przybory szkolne, 

odzieŜ, obuwie, korepetycje, fundusze na wycieczki). Obecnie opieką objętych jest 33 dzieci. 

- JuŜ po raz szósty zorganizowany został Przegląd Twórczości Artystycznej Osób 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej, który juŜ po raz drugi zorganizowany został na 

terenie Centrum Handlowego Galeria Gniezno.  KaŜdego roku ma on na celu aktywizację oraz 

integrację ludzi niepełnosprawnych, a przede wszystkim dzieci z ich zdrowymi rówieśnikami.  

W ubiegłym roku Przegląd był podzielony na dwie części, pierwsza odbyła się 20 

września 2008r. w jej trakcie osoby chore i niepełnosprawne z terenu archidiecezji 

gnieźnieńskiej mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne i teatralne na scenie, 



rozstawionej przed Galeria Gniezno, zaś 6 grudnia 2008 roku podopieczni domów pomocy 

społecznej i warsztatów terapii zajęciowej wystawiali swoje prace plastyczne na stoiskach 

wystawionych na terenie tego samego centrum handlowego.     

Przegląd tradycyjnie juŜ połączony został w oficjalnej części z wręczeniem nagrody 

„Pomocna Dłoń”. W 2008 roku nagrodę otrzymali:  

 

W kategorii sponsoring:  Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” -  PZZ 

regularnie juŜ od trzech lat wspiera naszą działalność darowizną w postaci ziemniaków i mączki 

ziemniaczanej przeznaczeniem na obiady dla osób bezdomnych, biednych i samotnych. 

Corocznie CAG otrzymuje w darowiźnie ok. 10 ton ziemniaków. Dzięki temu około setka ludzi 

dziennie moŜe zjeść chociaŜ jeden ciepły posiłek. (wartość szacunkowa pomocy rzeczowej ok. 

10 000 zł rocznie)  

 

W kategorii współpraca/przyjaciel: Wojciech Zalewski (WyŜsza Szkoła Logistyki w Poznaniu) - 

Za otwartość we współpracy, profesjonalizm w działaniu, gotowość w kaŜdej chwili do udzielenia 

pomocy rzeczowej oraz doradczej w organizowanych akcjach przez Caritas AG 

Dzięki pomocy w/w udało się m.in.  opracować prace dyplomowe studentów WyŜszej Szkoły 

Logistyki w Poznaniu na temat rozwiązań logistycznych magazynów CAG, a takŜe koordynował 

Akcję Wigilijna Nadzieja na terenie WSL w Poznaniu w grudniu 2007 roku (rozprowadzanie 

świec oraz płyt z kolędami CD „Wigilijna Nadzieja”.  

 

W kategorii świadectwo: Danuta Świątek -  Za bezinteresowną pomoc i dobro serca, którą Pani 

Światek okazała CAG  przekazując nieodpłatnie dom i gospodarstwo rolne. W tym roku dzięki 

temu darowi CAG zorganizowała  tam obóz survivalowy dla prawie setki młodych osób. 

Gospodarstwo w dalszej perspektywie ma zostać przekształcone w placówkę rehabilitacyjną dla 

osób niepełnosprawnych.    

-  Kampania świąteczna – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w 2008 roku. Kolejny raz Caritas 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej włączyła się w tę akcję, podczas której w całej archidiecezji 

sprzedawane były świece wigilijne. Pozyskany zysk częściowo pozostał w parafiach 

rozprowadzających świece, częściowo wsparcie otrzymały placówki Caritas niosące pomoc 

dzieciom, a 10 gr od kaŜdej sprzedanej świecy trafiło do centralnego funduszu Caritas, który 

wspiera działania na rzecz pomocy dzieciom na całym świecie. 

3. Klub „Ambasadorzy Caritas Archidiecezji Gnie źnieńskiej”  

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2008 roku gnieźnieńska Caritas kontynuowała 

zainaugurowane trzy lata temu spotkania z darczyńcami na rzecz naszej organizacji. W 

ubiegłym roku odbyło się jedno takie spotkania: w marcu w Bydgoszczy.  

3. Działalno ść formacyjna. 



 a/ intelektualna i duchowa – organizacja odpowiednich szkoleń dla kadry, uczestniczenie 

w sesjach i spotkaniach na wspólnej modlitwie np. wspólne naboŜeństwa w kaplicy, korzystanie 

ze spotkań, sesji i szkoleń organizowanych przez róŜnego rodzaju instytucje pomocowe i 

urzędy. 

 b/ promocyjna – kontynuowanie działań podjętych przez komórkę ds. kontaktów z 

mediami, mającej za zadanie nawiązanie kontaktów z lokalnymi mediami i usprawnienie 

przepływu informacji pomiędzy Caritas a radiem, prasą i telewizją. Organizowano regularnie 

konferencje prasowe, na które zapraszano przedstawicieli lokalnych mediów. SłuŜyło to naszej 

promocji, a informacja docierająca do moŜliwie największej grupy ludzi sprawiła, iŜ nasze 

inicjatywy spotkały się z pozytywnym oddźwiękiem wśród społeczeństwa, które z chęcią 

wspierało naszą działalność.  

Promocja naszej działalności odbywała się równieŜ za pomocą strony internetowej 

(www.caritas.gniezno.pl).  

Ponadto w Tygodniu Gnieźnieńskim mamy swoją stałą rubrykę, w której pojawiają się felietony 

autorstwa Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Są to najczęściej komentarze do 

aktualnych wydarzeń odwołujące się do duchowej strony naszej egzystencji. „Zamyślenia Ks. 

Jacka” pozwalają czytelnikowi zatrzymać się na chwilę, zauwaŜyć drugiego człowieka, obudzić 

w sobie prawdziwą miłość bliźniego i zastanowić się nad sensem istnienia. 

Na bieŜąco prowadzona była równieŜ promocja wolontariuszy i ich pracy poprzez nagłaśnianie 

w mediach lokalnych wydarzeń związanych z prowadzonymi przez nich działaniami. Trzykrotnie 

w ciągu roku odbyła się uroczysta immatrykulacja wolontariuszy, jak równieŜ  odbyły się 

rekolekcje dla osób zaangaŜowanych w pracę w Parafialnych Zespołach Caritas. Jednorazowo 

uczestniczyło w nich ok. 65 osób.  

Relacje z tych wydarzeń  równieŜ były medialnie nagłośnione. Pozwala to na przybliŜenie 

społeczeństwu istoty pracy wolontaryjnej i tym samym pozyskanie nowych wolontariuszy. Nabór 

kandydatów i krzewienie idei wolontariatu prowadzone było równieŜ poprzez promocję tego 

rodzaju pracy w szkołach – odbywały się tam prelekcje na ten temat.  

4. Działalno ść finansowa  

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej utrzymuje się głównie z darowizn finansowych i 

materialnych otrzymywanych od ludzi dobrej woli, dzięki ofiarom składanym podczas Tygodnia 

Miłosierdzia, Pasterki oraz I Niedzieli Wielkiego Postu. Środki finansowe pozyskujemy równieŜ 

dzięki akcji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom a takŜe poprzez organizowanie przy róŜnych 

okazjach zbiórek pieniędzy w formie kwesty, a od kilku lat równieŜ poprzez aukcje internetowe. 

Szczególnym rodzajem wpłaty jest 1% podatku dochodowego przekazywane na rzecz 

organizacji poŜytku publicznego. 

Ponadto część naszych dzieł finansowana jest ze środków pozyskiwanych 

w odpowiednich urzędach czy właściwych fundacjach, gdzie przedstawiamy profesjonalnie 



przygotowane projekty. Pozyskane w ten sposób środki są dotacjami celowymi i przeznaczane 

są na realizację konkretnego programu.  

5. Stan zatrudnienia na dzie ń 31 grudnia 2008 

Ks. Jacek Dziel - Dyrektor 

Dział ksi ęgowo - kadrowy  

Beata Kaźmierczak Główna Księgowa,  

p.o. zastępcy Dyrektora, w dziale zatrudnione są następujące osoby:   

Kasjerka/księgowa                                 1 os.  

Księgowy                                                2 os. 

Specjalista ds. kadr i płac                       1 os.  

Asystent specjalisty ds. kadr i płac         1 os.  

Dział projektów  

Wojciech Tomaszewski - Kierownik  

Specjalista ds. rozliczeń                            1 os.  

Koordynator ds. wolontariatu                    1 os.  

Dział komunikacji  

Lucyna Muniak - Kierownik Działu Komunikacji 

Sekretarka                                                  1 os.  

Koordynator ds. publikacji                          1 os.  

Koordynator ds. pozyskiwania funduszy   1 os.  

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością     1 os.  

Działalno ść Placówek Caritas Archidiecezji Gnie źnieńskiej w ramach swej statutowej 

działalno ści  

Caritas Archidiecezji Gnie źnieńskiej działa głównie poprzez swoje placówki,  w nic h   
prowadzi:   
 
Działalno ść na rzecz dziecka i rodziny  

• Caritas AG rozwija i doskonali opiekę nad rodziną w sytuacjach kryzysowych 
•  Opiekuje się i wychowuje dzieci oraz młodzieŜ skierowaną do naszych placówek 

opiekuńczo – wychowawczych, jak równieŜ współpracuje z ich rodzinami 
• Udziela pomocy ofiarom przemocy w rodzinie – zapewnia  im bezpieczne schronienie 

oraz wsparcie róŜnych specjalistów. 
•  Roztacza opiekę nad matkami z dziećmi w róŜnym wieku, oraz opiekuje  się matkami 

oczekującymi potomstwa i po urodzeniu dziecka.  
 
Caritas AG kaŜdego dnia pomaga w systemie całodobowym około 60 osobom (dzieciom, 
młodzieŜy i członkom rodzin w sytuacjach kryzysowych), a w systemie dziennym – ponad 
100.  

Pomoc chorym i niepełnosprawnym  
• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej prowadzi rehabilitację społeczną i ruchową, osób 

chorych i niepełnosprawnych, zapewnia  im opiekę specjalistów  
• Uczy osoby niepełnosprawne jak radzić sobie ze swoimi problemami osobistymi oraz  

zaakceptować własne ułomności, a takŜe codziennie przezwycięŜać ich skutki 



• Prowadzi rehabilitację osób dorosłych, dzieci i młodzieŜy zarówno w ośrodkach, jak i 
domu pacjenta 

• Systematycznie aktywizuje osoby niepełnosprawne i integruje je ze społecznością 
lokalną    

W ośrodkach rehabilitacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej i placówkach wsparcia  
dziennego, kaŜdego dnia pomaga prawie 200 osobom.   
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  
• Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej świadczy pomoc materialną osobom potrzebującym, 

w sposób szczególny poprzez przekazywanie mebli, artykułów gospodarstwa domowego 
i odzieŜy   

• Prowadzi stołówkę dla osób ubogich i bezdomnych, w której kaŜdego dnia wydawane są 
ciepłe obiady dla ponad 100 osób  

• Dostarcza nadwyŜki Ŝywności z Unii Europejskiej najuboŜszym  
• Prowadzi programy resocjalizacji dla osób skazanych przez sąd prawomocnymi 

wyrokami 
• Prowadzi Bank Drugiej Ręki, dzięki któremu pozyskuje, magazynuje i dystrybuuje dary 

rzeczowe na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Bank Drugiej Ręki, to pośrednik 
zajmujący się logistyką darów i przekazaniem ich organizacjom pozarządowym.  

Caritas, codziennie wydaje ciepłe posiłki, rozdaje odzieŜ i prowadzi akcje propagujące 
postawy miłosierdzia  z myślą o naszych ponad  150  najuboŜszych podopiecznych       
Rozwój wolontariatu  

W strukturach Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej funkcjonuje Centrum Wolontariatu – w 
nim organizacja angaŜuje nowych wolontariuszy do niesienia pomocy wszędzie tam, 
gdzie jest ona potrzebna 
• Organizuje wsparcie dla tych, którzy juŜ pełnią posługę wolontariusza 
• Wolontariusze Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uczestniczą w programie pomocy 

indywidualnej (pomagają osobom chorym i niepełnosprawnym w domach), pracują w 
placówkach świadczących pomoc potrzebującym na terenie archidiecezji 
gnieźnieńskiej, a takŜe wspierają  działania organizacyjne  Caritas.   

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej obejmuje swoim patronatem 53 Parafialne Zespoły Caritas, 
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