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WSKAZANIA
W UDZIELANIU POMOCY HUMANITARNEJ
UCHODŹCOM Z UKRAINY
W sytuacji postępującej agresji Rosji wobec obywateli Ukrainy i ich państwa jesteśmy świadkami
niewyobrażalnej tragedii, która już kosztowała życie tysięcy ludzi. W tym momencie naszym
powołaniem jest modlitwa o pokój, zakończenie wojny i nawrócenie agresorów. Otaczamy
wszystkich dotkniętych naszą miłością. Słowa Jezusa Chrystusa byłem głodny, spragniony,
przybyszem (Mt +U) kierują nas dziś w pierwszym rzędzie do setek tysięcy uchodźców z Ukrainy.
Jesteśmy świadkami niezwykłego świadectwa naszego społeczeństwa, które otwiera swoje serca,
domy, szkoły, instytucje, by przyjąć uchodźców. Wszystkim naszym duszpasterzom i wiernym,
którzy włączają się w pomoc, należą się słowa uznania i wdzięczności za okazaną szczerą miłość,
otwartość i życzliwość.
Wobec zmieniającej się sytuacji i wynikających z tego licznych zapytań, w jaki sposób należy
mądrze i skutecznie pomagać uchodźcom, zalecamy kierowanie się następującymi wskazaniami:

A. PIERWSZE ZADANIE
Pierwszym zadaniem parafii (duszpasterzy i wiernych) w obecnej sytuacji jest modlitwa za
uchodźców i o pokój (warto skorzystać z odpowiedniego formularza mszalnego, np. Msza za
uchodźców i wygnańców, nr :;, s. =>=”, W czasie wojny lub rozruchów, nr CC, s. =D=”,
O zachowanie pokoju i sprawiedliwości, nr C=, s. =:H”). Zgodnie z apelem Biskupa Ordynariusza
Edwarda Dajczaka podejmujmy dzieło postu i modlitwy podczas adoracji, nabożeństw, Mszy
św.
Koordynacją pomocy uchodźcom w Polsce zajmują się instytucje państwa i samorządów. Caritas
każdego szczebla, obok wielu organizacji pozarządowych, włącza się w pomoc od początku
konfliktu wojennego. Na prośbę Biskupa Ordynariusza Caritas Diecezji KoszalińskoKołobrzeskiej wykonuje i koordynuje tę posługę w diecezji. Celem usprawnienia całości do
dyspozycji wszystkich Księży i Parafialnych Zespołów Caritas została uruchomiona podwójna
infolinia, gdzie można uzyskać potrzebne informacje:

INFOLINIA 1
tylko dla duszpasterzy i zespołów parafialnych Caritas

tel. 883 84 21 04
INFOLINIA 2

dla wszystkich ws. pomocy uchodźcom
(w j. polskim, ukraińskim, angielskim, rosyjskim)

tel. 602 77 51 64
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Koordynacją pomocy w terenie w pierwszym rzędzie zajmują się urzędy wojewódzkie i lokalne
samorządy. Wszystkich Księży zajmujących się pomocą prosimy o stały kontakt z najbliższym
urzędem samorządowym (urząd gminy lub miasta) i funkcjonującym tam zespołem
koordynującym pomoc (sztabem kryzysowym).
Wszyscy uchodźcy muszą, najszybciej jak to możliwe, przejść przez tzw. punkt recepcyjny!
Jest to konieczne do otrzymania statusu uchodźcy wojennego i wynikającego z tego pakietu
pomocy prawnej i socjalnej. Dzięki rejestracji uchodźcy nabywają wszelkich praw do
zakwaterowania, pomocy zdrowotnej, dalszej opieki społecznej, etc.
UWAGA! Kto nie zarejestrował się w punkcie recepcyjnym na granicy, może tego dokonać
w urzędzie wojewódzkim lub w wyznaczonych miejscach na terenie kraju w ciągu 64 dni od
przybycia.

B. TWORZENIE BAZY NOCLEGOWEJ W PARAFII
Bardzo prosimy o kierowanie apeli do parafian o udostępnianie wolnych pokoi (mieszkań).
Należy uwzględnić fakt, że większość uchodźców to matki z dziećmi. Przewidywany czas pobytu
uchodźców może trwać nawet kilka miesięcy. Jednak nawet tylko tydzień jest bezcenny.
Zgłoszenie wolnych miejsc kierujemy do koordynatorów Caritas Diecezji, którzy są do
dyspozycji parafii. Koordynatorzy diecezjalni udzielają wszelkich możliwych informacji.

KOORDYNATORZY DIECEZJALNI CARITAS
1. Grzegorz Czerpak – tel. 539 67 77 33
2. Teresa Turowska – tel. 883 84 21 04
Zgłoszenia miejsc noclegowych powinny zawierać następujące dane: imię i nazwisko osoby
przyjmującej, numer telefonu, dokładny adres i ilość miejsc dla uchodźców. Listę należy wysłać
na adres mailowy: sekretariat.koszalin@caritas.pl.
UWAGA! Rząd Polski planuje pokrycie kosztów związanych z przyjęciem uchodźców, gdy
zostanie podpisana umowa osoby lub instytucji przyjmującej (np. Caritas, parafia) z danym
samorządem.
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska została podzielona na strefy, w których zostali ustanowieni
lokalni koordynatorzy Caritas, z zadaniem kontaktowania zainteresowanych z Parafialnymi
Zespołami Caritas, sztabami kryzysowymi, parafiami i z osobami przyjmującymi uchodźców.

Koordynatorzy terenowi Caritas (według dekanatów)
ü Słupsk Wschód i Zachód: Grzegorz Mikołajczyk (Rycerze Kolumba), tel. `-U ab ac +c.
ü Ustka, Sławno: Dariusz Wasylew, tel. `-4 6` -. a` i U-4 +- 66 bb.
ü Polanów, Bobolice: Robert Wieliczko, tel. `c4 c4a .U+ i Marek Tousty, tel. `-b U- U`-.
ü Barwice, Czarne, Drawsko Pom., Miastko, Mirosławiec, Połczyn-Zdr., Piła, Szczecinek,
Trzcianka, Wałcz: Mateusz Kaczmarek, tel. U.4 Uc 4b UU.
ü Jastrowie: Adam Osuchowski (Rycerze Kolumba), tel. ``4 .c `+ +..
ü Darłowo: Lidia Kozińska, tel. U.c `a bb b`.
ü Koszalin, Mielno, Białogard: Miłosz Janczewski (Rycerze Kolumba), tel. `c` -4 4. ab.
ü Kołobrzeg, Gościno: Krzysztof Ukleja, tel. `-+ .. U` b-.
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C. WOLONTARIAT I GRUPY WSPARCIA
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poszukuje wolontariuszy i zachęca do tworzenia
grup wsparcia w parafiach, które pozwolą skutecznie spieszyć z pierwszą pomocą, ulżyć
w przeżywaniu traumatycznych wspomnień ofiarom wojny. Grupy wsparcia będą potrzebne
w miejscach zakwaterowania uchodźców.
Zadania wolontariatu i grup wsparcia
6.
+.
..
4.
U.
`.

Prowadzenie i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży.
Pomoc prawna.
Wsparcie psychologiczne, budowanie nowych relacji z otoczeniem.
Pomoc osobom dorosłym w załatwianiu bieżących spraw.
Organizację tłumaczenia języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Kontakt z najważniejszymi instytucjami w społeczeństwie.

Prosimy o ogłoszenia, zachętę i zgłaszanie chętnych wolontariuszy grup wsparcia do koordynatora
wolontariatu Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Katarzyny Grudniewskiej (tel. WXY Z[
\] ]]). Posługa wolontariuszy to bardzo ważne zadanie, następny etap po pomocy stricte
humanitarnej. Kto nie będzie mógł przyjąć uchodźców będzie miał sposobność w grupach
poświęcić swój czas potrzebującym lub wesprzeć finansowo (analogicznie do programu Caritas
Polska „Rodzina Rodzinie” dla uchodźców w Syrii).

D. ZBIÓRKA NAJPILNIEJSZYCH PRODUKTÓW
Parafie, które chcą się włączyć w zbiórkę najpilniejszych produktów, które będą dostarczone do
określonych regionów Ukrainy (transporty humanitarne), powinny zgłosić się telefonicznie do
osoby koordynującej to zadanie Zbigniewa Dorawy (tel. ][Y ^\ [_ Z^). Po doświadczeniach
pierwszych dni, organizujący pomoc proszą, aby dostarczać produkty najlepiej w opakowaniach
zbiorczych (zgrzewki), aby uniknąć bałaganu i utrudnień w logistyce i transporcie darów.
Organizacje pozarządowe są proszone o dostarczanie do państwowych magazynów Agencji
Rezerw Strategicznych zebranych darów w skoordynowanym transporcie przez diecezjalną
Caritas. Informujemy, że obecnie nie można indywidualnie dostarczać zebranych darów na
Ukrainę.
Najbardziej potrzebne produkty
6.
+.
..
4.
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Woda (zgrzewki).
Środki higieniczne dla kobiet i mężczyzn (paczkowane).
Środki pielęgnacyjne dla dzieci – pampersy, chusteczki nawilżające (pakiety).
Słodycze (paczki).
Produkty spożywcze z długim terminem przydatności – konserwa, makaron, mąka, cukier
(w paczkach).
`. Koce, śpiwory, poduszki (tylko nowe).
a. Bielizna męska, damska – majtki, skarpety (tylko nowe).
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E. WSPARCIE FINANSOWE
W obecnej sytuacji konieczne będzie wsparcie finansowe na rzecz wszelkich działań pomocowych
dla przybywających uchodźców wojennych. Prosimy więc o organizowanie zbiórki finansowej
(darowizny) na ten cel. Zebrane kwoty należy przekazywać wyłącznie na konto Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej:

PKO BP 60 1020 2791 0000 7002 0234 4976
z dopiskiem „Ukraina”
Dziękujemy za każde wsparcie!
Caritas Polska będzie wspierać nasze potrzeby finansowe po otrzymaniu zbiórki z całej Polski
i złożeniu zamówień.
Wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych naszej Diecezji bardzo prosimy
o czynne zaangażowanie się w okazywaną pomoc. Dla wszystkich nas jest to wyjątkowy moment
okazania w czynie swojej solidarności, miłosierdzia, współczucia, serca. Byłoby grzechem
zaniechania, w myśl słów Jezusa: czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście
i Mnie nie uczynili (Mt +U), gdyby z jakichkolwiek powodów zabrakło teraz naszego świadectwa.
To jest nasza broń w pokonaniu ujawnionych demonów zła. Duszpasterzy prosimy
o nieszczędzenie słów wdzięczności angażującym się w pomoc i błogosławienie wszelkich form
wsparcia.
Wszystkim ludziom dobrej woli i świadczącym miłość bliźniego dziękujemy za jednoznaczną,
chrześcijańską postawę.

bp Krzysztof Zadarko
Wikariusz Generalny

ks. Tomasz Roda
Dyrektor Caritas Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej

