
1

Dobre praktyki sieci handlowych 
w ramach współpracy z Caritas Polska

lipiec 2022



Członkowie POHiD



Spis treści

PRZEDMOWA str. 4

POMOC
ŻYWNOŚCIOWA str. 7

RODZINA,
DZIECI

I MŁODZIEŻ
str. 13

SENIORZY str. 19

ZAGROŻENI 
WYKLUCZENIEM str. 23

OSOBY
 W TRUDNEJ 

SYTUACJI
 ŻYCIOWEJ

str. 25

PANDEMIA str. 33

EKOLOGIA
INTEGRALNA str. 37



4

Renata Juszkiewicz 
prezes POHiD, wiceprezydent EuroCommerce

Pandemia, inflacja, a ostatnio wojna w Ukrainie, zmieniły krajobraz 
gospodarczy w naszym kraju. Niekorzystny splot czynników 

ekonomicznych i geopolitycznych skutkuje pauperyzacją 
polskiego społeczeństwa. Polacy borykają się z rosnącymi kosztami 

życia,  m.in. wzrostem cen żywności, usług, energii, paliw, opłat 
za mieszkanie, rat kredytów. Jak pokazują najnowsze badania, inflacja najmocniej uderza 
w Polaków o najniższych dochodach. Co wydaje się wręcz niewiarygodne, aż 66% osób 
w tej grupie oszczędza na jedzeniu! W obliczu galopującej inflacji i znaczącego spadku 
siły nabywczej konsumentów nadrzędnym priorytetem sieci handlowych zrzeszonych 
w POHID jest ograniczanie wzrostu cen, tak aby umożliwić wszystkim polskim rodzinom, 
zwłaszcza tym najgorzej sytuowanym,  zaopatrzenie się w żywność i niezbędne produkty. 

Sieci handlowe, rozumiejąc trudną sytuację ekonomiczną wielu Polaków, dokładają też 
wszelkich starań, aby dotrzeć z konkretną pomocą do osób najbardziej potrzebujących. 
Działalność charytatywna, będąca jednym z filarów odpowiedzialnego biznesu, dziś 
bardziej niż kiedykolwiek, zyskuje na znaczeniu w kontekście realizacji przez sieci 
handlowe strategii walki z ubóstwem. Niesienie pomocy potrzebującym możliwe jest 
dzięki ścisłej współpracy koncernów z wieloma organizacjami pożytku publicznego. 

Czołowym Partnerem, z którym firmy członkowskie POHiD mają zaszczyt współdziałać 
na co dzień jest katolicka organizacja charytatywna Caritas Polska. Współpraca sieci 
handlowych zrzeszonych w POHiD z Caritas Polska trwa od ponad 20 lat i odbywa się 
w ramach wspólnie realizowanych dużych programów charytatywnych i edukacyjnych, 
skierowanych do szeroko rozumianych osób potrzebujących. Beneficjentami są: POLSKIE 
RODZINY w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, DZIECI i MŁODZIEŻ, SENIORZY, 
OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM, MIGRANCI i UCHODŹCY. Działania 
dobroczynne sieci handlowych na rzecz potrzebujących obejmują przede wszystkim 
POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ, ale także WSPARCIE FINANSOWE i RZECZOWE. Niektóre 
spośród firm członkowskich POHiD za wrażliwość na potrzeby ubogich w Polsce i czynny 
udział w działaniach charytatywnych zostały uhonorowane nagrodami: UBI Caritas, 
Dobroczyńca Roku czy In Caritate Servire.

Międzynarodowe sieci handlowe zrzeszone w POHiD są od ponad 30 lat istotnym 
elementem krajobrazu gospodarczego Polski, stanowiąc siłę napędową handlu i całej 
gospodarki. Dotychczas zainwestowały w naszym kraju ponad 60 mld euro i stworzyły 
blisko 250 tys. miejsc pracy. Ugruntowana pozycja na polskim rynku oraz zgromadzony 
kapitał materialny, ludzki i społeczny predestynują sieci handlowe do podejmowania 
nadzwyczajnych wyzwań w obronie osób pokrzywdzonych przez los. Dlatego też, jako 
firmy odpowiedzialne społecznie, włączają się aktywnie w życie lokalnych społeczności, 
szukając możliwości niesienia pomocy. Ze zrozumieniem i empatią podchodzą 
do problemów, z jakimi mierzą się dziś Polacy. Można rzec, iż rozpościerają „parasol 
ochronny” nad osobami zagrożonymi skrajnym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
zapewniając im  niezbywalne prawo do godnego życia, wolnego od stygmatyzacji i obaw 
przed tym, co przyniesie jutro.
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Ks. dr Marcin Iżycki
Dyrektor Caritas Polska

Caritas to katolicka organizacja charytatywna działająca na całym 
świecie, w tym również w Polsce. Caritas Polska jest duszpasterską 
instytucją charytatywną Kościoła katolickiego i największą 
organizacją społeczno-charytatywną w Polsce, która niesie 
wielowymiarową pomoc osobom wykluczonym i zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz jednostkom i grupom defaworyzowanym. Caritas Polska 
w swoich działaniach odwołuje się do wyraźnie zdefiniowanych wartości ewangelicznych, 
wyznaczających kryteria oceny rzeczywistości społecznej oraz odpowiednie zasady 
postepowania; współpracuje z 45 Caritas diecezjalnymi w Polsce, reprezentując je 
i wspierając w pełnieniu dzieł miłosierdzia. 

Caritas Polska odgrywa także znaczącą rolę na arenie życia społecznego poza granicami 
kraju, świadcząc pomoc humanitarną i rozwojową na wszystkich kontynentach. Jest 
aktywnym członkiem konfederacji Caritas Internationalis i Caritas Europa, współpracuje 
także z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Caritas Polska posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do świadczenia 
pomocy człowiekowi idącemu przez życie z różnego rodzaju deficytami. Jako organizacja 
charytatywna wie, jak docierać do potencjalnych beneficjentów, ale jednocześnie jest 
świadoma faktu, że bez współpracy z osobami i podmiotami zaangażowanymi w życie 
społeczne, polityczne i ekonomiczne nie byłaby w stanie znaleźć remedium  na problemy, 
z którymi zmaga się współczesny świat.

Z tej racji szczególne wyrazy podziękowania pragnę skierować do wszystkich sieci 
handlowych zrzeszonych w POHiD, które jako darczyńcy wspierają naszą misję niesienia 
pomocy osobom potrzebującym w ramach różnego rodzaju programów społeczno-
edukacyjno-charytatywnych skierowanych do jednostek i kategorii społecznych 
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obok realnego wsparcia 
finansowo-rzeczowego przekazywanego na rzecz Caritas Polska,  sieci handlowe 
wspierają także nasze działania w zakresie rekompensowania braków żywieniowych 
i dbałości o zdrowie, uwzględniając oczywiście realne problemy i potrzeby naszych 
beneficjentów. 

Nie ulega wątpliwości, że efektywna realizacja zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu przez sieci handlowe wnosi znaczącą wartość w budowaniu dobra wspólnego, 
które powinno być życiowym zobowiązaniem każdego człowieka, będącego świadomym 
i zaangażowanym uczestnikiem życia społecznego. 
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„Deprywacja materialna i społeczna dotyka już 2 mln naszych rodaków. 
Od ponad 30 lat, a szczególnie teraz – w obliczu galopującej inflacji – 
międzynarodowe sieci handlowe chronią Polaków przed pauperyzacją 

i wykluczeniem społecznym, wyrównują szanse 
oraz zapewniają prawo do godnego życia, wolnego od stygmatyzacji i lęku. 

Dotarcie do osób najbardziej potrzebujących możliwe jest 
dzięki wieloletniej współpracy firm członkowskich POHiD z CARITAS Polska”.

Renata Juszkiewicz, prezes POHiD
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Spiżarnia Caritas

Program „Spiżarnia Caritas” jest realizowany od marca 2017 roku przez Caritas Polska 
w partnerstwie z Caritas diecezjalnymi. Ma on dwa podstawowe cele: systematyczną 
pomoc osobom potrzebującym, poprzez przekazywanie im pełnowartościowej żywności 
wycofanej ze sprzedaży w sklepach, oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. 
W ramach bieżącej edycji programu 45 Caritas diecezjalnych oraz innych organizacji 
kościelnych, występujących jako organizacje pożytku publicznego, podpisało umowy 
na odbiór żywności z blisko 1300 sklepami oraz 18 hurtowniami i 22 magazynami 
różnych sieci handlowych. Największym partnerem w programie „Spiżarnia Caritas” 
jest sieć sklepów Biedronka (Jerónimo Martins Polska), która wspiera Caritas również 
w programach społecznych i socjalnych. Partnerami programu są także sieci handlowe: 
Bi1, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl Polska, Selgros Cash & Carry.

Dobra praktyka:

Sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku intensywnie 
rozwija projekt  przekazywania żywności z krótkim 
terminem przydatności do spożycia w formie 
darowizny bezpośrednio ze sklepów do organizacji 
zajmujących się pomocą żywnościową. W ramach  
programu „Nie marnujemy żywności”, „Spiżarnia Caritas” 
współpracuje z 37 organizacjami, przekazując za ich 
pośrednictwem pełnowartościową żywność osobom 
najbardziej potrzebującym.

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe współpracują z Caritas Polska w ramach długoterminowych 
umów.

• Regularnie przekazują nadwyżki niesprzedanej, ale nadal 
pełnowartościowej żywności, bezpiecznej pod względem zdrowotnym 
i jakościowym. Są to wszelkiego rodzaju artykuły  spożywcze 
ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia: świeże i ultra świeże, 
owoce i warzywa, mięso, wędliny, drób, tłuszcze, konserwy, słodycze 
oraz produkty tzw. dużej konsumpcji, czyli mąki, ryże, kasze, herbaty. 
Produkty spożywcze przekazywane do placówek Caritas służą 
do przygotowania posiłków; trafiają też do punktów wydawania żywności, 
a stąd bezpośrednio do osób potrzebujących.

• Sieci handlowe systematycznie uruchamiają kampanie edukacyjno-
informacyjne nt. niemarnowania żywności, zachęcające konsumentów 
do dzielenia się żywnością z osobami potrzebującymi.

• Organizują zbiórki żywności na terenie sklepów.
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Carrefour Polska od marca 2020 roku współpracuje 
z 36 Diecezjami należącymi do programu „Spiżarnia 
Caritas”, przekazując nadwyżki żywności na rzecz 
osób potrzebujących w ramach współpracy w zakresie 
przeciwdziałania marnowaniu żywności.

W ramach programu „Spiżarnia Caritas”  sieć handlowa 
Lidl Polska w samym tylko 2020 roku przekazała 
kilkadziesiąt ton żywności oraz kilkanaście ton produktów 
kosmetyczno-chemicznych.

Firma Kaufland od 2018 roku regularnie przekazuje 
do wyznaczonych Caritas diecezjalnych artykuły 
spożywcze, które są następnie dystrybuowane do osób 
będących w trudnej sytuacji materialnej. Najczęściej 
są to produkty, których nie można już sprzedać, 
ale wciąż nadają się do spożycia. Dzięki takiemu 
wsparciu od 2018 roku w ramach przeciwdziałania 
marnowaniu żywności sieć przekazała do Caritas 
żywność o wartości blisko 3,7 mln zł. 

Sklepy Auchan Zielona Góra i Auchan Racibórz, 
zarządzane przez Schiever Polska, oraz sklepy bi1, 
zarządzane przez Rella Investments, należące do grupy 
Schiever, przekazują żywność w ramach programu 
przeciwdziałania marnowaniu żywności „Spiżarnia 
Caritas”. Na potrzeby tej akcji, stworzona została   
kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem: 
„Szanuję,  nie marnuję”. Spółki Schiever i Rella 
Investments w 2021 roku w ramach „Spiżarni Caritas” 
przekazały  żywność o wartości 1 690 400,00 zł w cenie 
sprzedaży. W 2020 roku wartość przekazanej żywności 
wyniosła 734 946,00 zł w cenie sprzedaży.

Selgros Cash & Carry we współpracy z Caritas 
podejmuje działania mające na celu zniwelowanie 
marnowania żywności. W efekcie długoletniej 
współpracy nadwyżki żywności, będące nadal 
pełnowartościowymi produktami, są przekazywane 
najbardziej  potrzebującym. Selgros regularnie 
przekazuje Caritas produkty takie, jak konserwy, 
artykuły suche, sypkie, słodycze, wędliny i wiele innych. 
Całoroczna wartość pomocy wynosi ponad 2,7 mln zł.
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Tak. POMAGAM!

„Tak. POMAGAM!” to ogólnopolska akcja zbiórki artykułów spożywczych przed świętami 
Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy prowadzona przez Caritas Polska i Caritas Diecezjalne 
w supermarketach, sieciach handlowych i sklepach osiedlowych w całej Polsce. 
Celem zbiórki jest pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności 
do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, ryż, kasza, 
makaron, płatki, olej, słodycze, herbata, kawa itp., jak również środków higieny 
i utrzymania czystości. Zebrane produkty żywnościowe umożliwiają najuboższym 
rodzinom oraz placówkom Caritas przygotowanie świątecznych posiłków.

Dobra praktyka:

Od 2006 roku sieć handlowa Biedronka bierze udział 
w zbiórkach żywności przeprowadzanych przez Caritas 
Polska. W grudniu 2021 roku Biedronka – w partnerstwie 
z Caritas – przeprowadziła akcję „Tak. Pomagam!”  
w 641 sklepach, prosząc klientów o przekazywanie 
żywności z dłuższym terminem przydatności do spożycia. 
W wyniku zbiórki zebrano ponad 95 ton żywności, 
która trafiła do seniorów, dzieci, rodzin wielodzietnych 
i niepełnych, osób w kryzysie bezdomności, chorych 
i bezrobotnych. Od 2010 do 2022 roku w zbiórkach 
przeprowadzonych przez sieć sklepów Biedronka 
wspólnie z Caritas zebrano ponad 4,4 tys. ton żywności.

Zbiórki żywności z Caritas Polska są już przedświąteczną 
tradycją w sieci Kaufland. Od 2016 roku w wybranych 
marketach wolontariusze Caritas zachęcają klientów 
do podzielenia się produktami spożywczymi z osobami, 
które znalazły się w trudnej sytuacji. Do specjalnie 
oznaczonych koszy można włożyć produkty z dłuższym 
terminem przydatności do spożycia, np. olej, mąkę, cukier, 
słodycze, konserwy czy bakalie. Podczas ostatniej, 
wielkanocnej zbiórki udało się sieci Kaufland wspólnie 
z Caritas uzbierać w 43 marketach 5 ton żywności.

Działania sieci handlowych:

• W okresie przedświątecznym sieci handlowe – w partnerstwie z Caritas 
Polska – organizują świąteczne zbiórki żywności na terenie sklepów. 

• Udostępniają strefy przy wejściach na powierzchnię handlową 
dla wolontariuszy Caritas.

• W sklepach za linią kas wystawiają oznakowane kosze na zbieraną żywność.
• Za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji (media społecznościowe, 

radiowęzeł) sieci handlowe informują klientów o terminach zbiórek 
i zachęcają ich do aktywnego udziału w tych inicjatywach.
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Sklepy sieci bi1, należącej do grupy Schiever Polska, 
dołączyły do ogólnopolskiej zbiórki żywności Caritas  
„Tak, POMAGAM!”, w ramach której 6 i 7 grudnia 2019 
roku wolontariusze Caritas zachęcali klientów sklepów 
bi1 do wsparcia osób najbardziej potrzebujących, 
poprzez zakup artykułów spożywczych z długim terminem 
przydatności, a które są łatwe do przechowywania, np. 
makarony, kasze, konserwy, przetwory, oliwy, słodycze 
czy bakalie. Zebrane produkty, jeszcze przed Świętami, 
przekazane zostały tym, którzy ze względu na trudną 
sytuację finansową nie mogli zakupić wszystkich 
niezbędnych artykułów spożywczych. W ramach zbiórki 
„Tak, POMAGAM!” w sklepach sieci bi1 zebrano łącznie 
ponad 2730 kg żywności!

Wigilia Caritas

Okres przedświąteczny to czas wzmożonej pomocy bliźnim, szczególnie tym, którzy 
potrzebują naszego wsparcia i wrażliwego serca. Co roku 24 grudnia w kilkunastu miastach 
– m.in. w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku i Lublinie – ubodzy, bezdomni i samotni 
spotykają się przy wspólnym stole. W 2021 roku ogólnopolska akcja „Wigilia Caritas” 
zorganizowana została w  ponad 100 miastach w całej Polsce, a jej zasięgiem objętych 
zostało 30 tys. potrzebujących osób. Akcję od początku wspiera firma Transgourmet – 
właściciel marki Selgros Cash & Carry, a od 2021 roku wsparcia udziela także Auchan. 

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe przekazują produkty żywnościowe potrzebne 
do przygotowania potraw wigilijnych.

• W 2021 roku dzięki pomocy sieci handlowych 30 tys. potrzebujących osób 
zasiadło do wigilijnej wieczerzy lub otrzymało paczki z żywnością, z której 
można było samodzielnie przygotować sobie wigilijną kolację.

• Sieci handlowe wspierają akcję komunikacyjnie m.in. na łamach mediów 
społecznościowych. 

Dobra praktyka:

Selgros Cash & Carry od niemal dekady jest głównym 
partnerem ogólnopolskiej akcji Wigilia Caritas 
 i fundatorem produktów potrzebnych do przygotowania 
dań wigilijnych. W 2021 roku firma przekazała Caritas 
wszystkie produkty potrzebne do przygotowania 
tradycyjnych dań świątecznych, w tym m.in. tonę 
kapusty kiszonej, niemal 1700 l barszczu oraz 2,5 tony 
karpia. Nie zabrakło również słodyczy – do wypełnienia 
świątecznych paczek – i artykułów o długim terminie 
przydatności. Razem ponad 65 ton żywności – o łącznej 
wartości ponad 520 tys. zł.
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RODZINA, DZIECI I MŁODZIEŻ
„Caritas Dzieciom”

„Caritas Dzieciom” to kompleksowy, oparty na wieloletnich doświadczeniach, program 
wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Obejmuje m.in. 
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wsparcie edukacyjne, wspomaganie 
rozwoju pasji i talentów oraz codzienną opiekę w placówkach świetlicowych. Dzieci, 
którym często brakuje odpowiedniej opieki w domu, podczas pobytu w świetlicy Caritas 
mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i uczestniczyć w zajęciach rozwijających, 
na które nie mogłyby sobie pozwolić bez wsparcia Caritas. Już 3 500 dzieci jest objętych 
stałą pomocą Caritas w Polsce.

• Akademia Caritas Dzieciom

Początki tego projektu to „Tornister Pełen Uśmiechów”, w ramach którego 
kupowane były wyprawki, a w okresie pandemii również laptopy dla dzieci 
z rodzin potrzebujących wsparcia. „Akademia Caritas Dzieciom” ma na celu 
urozmaicenie i poszerzenie oferty edukacyjnej w placówkach świetlicowych 
prowadzonych przez Caritas w Polsce. W ramach opieki codziennej organizowane 
są warsztaty motywacyjne, służące wzmacnianiu własnej wartości, konkretyzacji 
marzeń, zachęcie do rozwijania zainteresowań. Ponadto świetlice wyposażane są 
w Modułowe Pracownie Przyrodnicze, umożliwiające przeprowadzanie eksperymentów 
naukowych i nauczanie w atrakcyjny sposób biologii, geografii, chemii i fizyki.

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe uczestniczą w programach, których celem jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z mniej 
uprzywilejowanych środowisk i umożliwienie im lepszego życiowego startu.

• Są od lat Partnerem Strategicznym akcji Caritas Polska organizowanych 
na rzecz dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, dzieci 
wychowywanych przez samotne matki, podopiecznych Domów Dziecka 
czy ośrodków opiekuńczych.

• W ramach programu oferują pomoc finansową, rzeczową i organizacyjną.
• Finansują m.in.: dożywianie, wakacyjny wypoczynek, rehabilitację 

i leczenie dzieci, wyrównywanie szans  edukacyjnych.
• Są Fundatorami stypendiów dla dzieci i młodzieży.

Dobra praktyka:

W listopadzie 2021 roku sklepy Biedronka w całej 
Polsce oferowały znicze z logo Caritas Polska. Zysk 
z ich sprzedaży – około 350 tys. zł  – przeznaczony 
został na realizację programu „Akademia Caritas 
Dzieciom”, który urozmaica i poszerza ofertę edukacyjną 
w placówkach świetlicowych prowadzonych przez 
Caritas w Polsce. Organizowane przez Akademię 
warsztaty profilaktyczne wspierają dzieci 
po pandemicznych doświadczeniach izolacji 
od rówieśników.
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Lidl Polska był partnerem strategicznym akcji „Tornister 
Pełen Uśmiechów”, której celem było  wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów. W jej ramach zebrano 
fundusze na zakup i wyposażenie kilkudziesięciu tysięcy 
wyprawek szkolnych dla najuboższych dzieci i młodzieży 
oraz zakup gotowych wyprawek szkolnych.

• Programy stypendialne 

Celem programów stypendialnych Caritas Polska jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci i młodzieży z uboższych rodzin oraz umożliwienie 
im rozwijania zainteresowań i pasji. W roku szkolnym 2019/2020 rozdysponowano 
łącznie ponad 400 stypendiów w wysokości od 1500 do 2000 zł. Dzięki tym środkom 
stypendyści pokrywali wydatki związane m.in. z zakupem przyborów szkolnych 
czy  podręczników, ale także np. wyrobów medycznych, bez których uczęszczanie 
do szkoły byłoby dla nich utrudnione (okulary, baterie do aparatów słuchowych). 
Mogli też sfinansować udział w zajęciach pozalekcyjnych, wyjazdach (np. obozach 
sportowych, spotkaniach naukowych), zakup instrumentów muzycznych, 
oprogramowania komputerowego i szereg innych nakładów przeznaczonych 
na naukę i rozwój osobisty.

• Wakacyjna akcja Caritas 

Celem akcji jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, które 
nie mogą sobie pozwolić na sfinansowanie wakacyjnych wyjazdów. Corocznie 
z tej formy wsparcia korzysta ok. 25 tys. najmłodszych z całej Polski. W realizację 
zadania zaangażowanych jest ponad 30 diecezji. Zapewniane formy wypoczynku 
to wyjazdy kolonijne, półkolonie i wycieczki. W ramach pobytu wakacyjnego 
realizowany jest bogaty program edukacyjny i wypoczynkowy. Odbywają się 
zajęcia integracyjne i socjoterapeutyczne, różnego typu warsztaty, np. artystyczne, 
kulinarne, popularnonaukowe, spotkania z przedstawicielami interesujących 
zawodów, np. policjantami, strażakami, ratownikami medycznymi.

Dobra praktyka:

Carrefour – w partnerstwie z Caritas Polska – wspierał  
najuboższe dzieci w kraju w ramach długofalowego 
programu stypendialnego „Skrzydła”, finansując m.in.: 
zakup odzieży, wyprawek szkolnych, wakacyjnych 
wyjazdów  czy  zapewnienie  najbardziej  fundamentalnej 
potrzeby – wyżywienia. Carrefour ufundował stypendia 
dla dzieci o wartości 3,74 mln zł.

Dobra praktyka:

Sieć sklepów Lidl Polska zaangażowała się w inicjatywę 
„Wakacyjna akcja Caritas”, która umożliwia skorzystanie 
z wakacyjnego wypoczynku blisko 30 tys. dzieci w ciągu 
roku. Dzięki zaangażowaniu firmy Lidl Polska udanymi 
wakacjami mogły się cieszyć zarówno dzieci z Polski, 
jak i przyjeżdżające do naszego kraju dzieci polonijne, 
m.in. z Białorusi, Ukrainy oraz Litwy.
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• Pudełko Szczęścia 

Z okazji Dnia Dziecka Caritas Polska i Partnerzy akcji przygotowują 
tzw. Pudełka Szczęścia – czyli paczki upominkowe, które – za pośrednictwem 
diecezjalnych Caritas – trafiają nie tylko do ich podopiecznych, ale także do dzieci  
z zaprzyjaźnionych instytucji, takich jak domy dziecka i ośrodki opiekuńcze. 
W zestawach znajdują się zabawki, słodycze i edukacyjne kolorowanki. Projekt 
ten zastąpił, z powodu wybuchu pandemii, organizowane w minionych latach 
przez Caritas pikniki rodzinne „Bądźmy razem”.

• Dożywianie  z Carrefour 

Program „Dożywianie z Carrefour” to wspólna inicjatywa Carrefour Polska, 
Fundacji Carrefour i Caritas, będący odpowiedzią Carrefour na trudną sytuację 
materialną wielu polskich rodzin. Dzięki tej inicjatywie dzieci w świetlicach 
szkolnych otrzymywały posiłki przez 5 dni w tygodniu. 

Dobra praktyka:

Dzięki grantowi przyznanemu Caritas przez Fundację 
Carrefour, kilka lat temu wspólnie zrealizowano program 
„Dożywianie z Carrefour”, skierowany do dzieci. 
Na trzyletnią realizację programu przeznaczono 
wsparcie o wartości 3,5 mln zł. Wydano ponad 600 tys. 
posiłków.

Dobra praktyka:

Sieć sklepów Biedronka od 15 lat wspiera akcje 
organizowane w Dniu Dziecka przez Caritas – wcześniej 
były to festyny rodzinne Caritas „Bądźmy razem”, 
a od 2020 roku, ze względu na okres pandemii, „Pudełko 
Szczęścia”. W 2022 roku okolicznościowe podarunki 
trafiły do 20 tys. potrzebujących dzieci, m.in.: ze świetlic 
środowiskowych, domów dziecka, domów samotnej 
matki i rodzin pod opieką Caritas. Ponad połowę 
obdarowanych w tym roku stanowili mali uchodźcy 
z Ukrainy. Biedronka przekazała m.in.: maskotki Gangu 
Swojaków, zdrowe przekąski i pieniądze na cele 
organizacyjne. Łączne wsparcie Biedronki dla akcji 
„Pudełko Szczęścia” wyniosło około 430 tys. zł.
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• Charytatywna Choinka Auchan 

Od kilku lat sieć hipermarketów Auchan przeprowadza we współpracy 
z fundacjami lub stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, w tym z Caritas 
Polska, świąteczną akcję „Charytatywna Choinka Auchan”. W sklepach sieci 
pojawiają się „charytatywne choinki”, na których dzieci znajdujące się pod opieką 
lokalnych organizacji mogą zawieszać kartki w kształcie bombki z informacją o tym, 
co chciałyby dostać w prezencie gwiazdkowym. 

• Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 

Zapoczątkowane przez Caritas w 1994 roku „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” 
daje nadzieję na lepszy los dla setek tysięcy dzieci z rodzin potrzebujących 
wsparcia. W ramach akcji, Caritas Polska co roku przygotowuje miliony świec, 
które zapłoną na wigilijnych stołach. Świece są rozprowadzane w parafiach w całej 
Polsce podczas adwentu. Finansowanie wakacyjnego wypoczynku, posiłków, 
stypendiów oraz wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu to główne cele, którym 
służą co roku środki zebrane dzięki dystrybucji świec Caritas. 

Dobra praktyka:

W 2021 roku „charytatywne choinki” znalazły się 
w 56 sklepach Auchan. Klienci i pracownicy sklepów 
Auchan spełnili marzenia ponad 1,5 tys. dzieci, kupując 
im wybrany prezent.

Dobra praktyka:

W 2020 roku przed Świętami Bożego Narodzenia 
Lidl Polska oferował świece Caritas. Całkowity 
dochód ze sprzedaży był przekazany na wypoczynek 
dla potrzebujących dzieci, bezpłatne posiłki, stypendia, 
a także wsparcie w rehabilitacji i leczeniu. 
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Dobra praktyka:

Bliska współpraca Auchan z Caritas Diecezji 
Sosnowieckiej nabrała tempa wraz z otwarciem 
w 2015 roku Diecezjalnego Domu Samotnej Matki 
i Dziecka w Sosnowcu, który powstał dzięki 
ofiarodawcom, w tym klientom sklepów Auchan. 
Wsparcie Auchan polega na organizowaniu zbiórek 
pieniężnych, rzeczowych dla podopiecznych Domu 
Samotnej Matki i Dziecka. W akcję chętnie włączają 
się –  w ramach wolontariatu – pracownicy sieci, którzy 
odwiedzają Dom Matki i Dziecka, aby przekazać dary 
ze zbiórek i spotkać się z jego mieszkańcami.

Domy Samotnej Matki

W Polsce funkcjonują 23 Domy Samotnej Matki prowadzone przez diecezjalne 
ośrodki Caritas. Na kilka lub kilkanaście miesięcy stają się one oparciem i przystanią 
dla kobiet, które same powinny umieć stworzyć bezpieczny świat dla swoich dzieci. Oferują 
kobietom pomoc doraźną, chroniąc przed bezdomnością, wpływem patologicznego 
środowiska, przemocą domową i utratą dziecka, ale też pomoc długofalową. Dzięki 
bezpłatnym poradom prawnym matki mogą uregulować sprawy socjalne takie, jak 
np. świadczenia alimentacyjne. Przy wsparciu psychologów i terapeutów odzyskują 
poczucie własnej wartości oraz kontrolę nad własnym życiem, zrywając z patologicznym 
środowiskiem i uzależnieniami. Korzystają z zajęć z pedagogami, by nawiązać właściwe, 
zdrowe relacje ze swoimi dziećmi. Wreszcie mogą podjąć naukę i pracę, które pozwolą 
im na usamodzielnienie się i odzyskanie własnej godności.

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe organizują na terenie sklepów zbiórki pieniężne 
i produktowe na rzecz podopiecznych Domów Samotnej Matki. 

• Zachęcają pracowników i współpracowników do wolontariatu.
• Zapewniają wsparcie komunikacyjne zbiórek.
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SENIORZY
Caritas Polska dla Seniorów

Seniorzy to grupa społeczna otaczana szczególną troską przez Caritas. Wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom, Caritas diecezjalne prowadzą dla nich różnego typu placówki 
(domy pomocy społecznej, kluby seniora, świetlice parafialne). Z myślą o seniorach 
Caritas organizuje szereg programów, m.in.: „Pomoc dla seniora”, „Koperta życia 
Caritas”, „Program Senior Caritas”. 

• Na codzienne zakupy – Biedronka

Największym projektem na rzecz seniorów jest program „Na codzienne 
zakupy”, realizowany przez Fundację Biedronki w partnerstwie z Caritas Polska 
oraz 43 Caritas diecezjalnymi. Program skierowany jest do najbardziej 
potrzebujących osób starszych, dotkniętych wykluczeniem społecznym. Służy 
też aktywizacji społecznej seniorów, umożliwiając im uczestnictwo w działaniach 
towarzyszących. Dodatkowo, osoby objęte programem mogą liczyć na opiekę 
wolontariusza Caritas, który pozostaje z nimi w kontakcie i pomaga np. w zakupach. 
Program „Na codzienne zakupy” ma udokumentowany wpływ na poprawę jakości 
życia seniorów, przede wszystkim na lepsze odżywianie.

Działania sieci handlowych:

• Współpraca sieci sklepów Biedronka z Caritas Polska – w ramach projektu 
„Na codzienne zakupy” – ma charakter długofalowy. Jest to już 5. edycja 
programu i obecnie realizowana jest przez Fundację Biedronki. 

• Fundacja Biedronki obejmuje całorocznym wsparciem finansowym ponad 
11 tys. seniorów. 

• W 2018 roku z programu skorzystało 5,3 tys. seniorów, w 2019 roku – 
6,6 tys., w 2020 roku – 10 tys., a w 2021 – ponad 10 tys. Edycja 2022 obejmuje 
ponad 11 tys. seniorów.

Dobra praktyka:

Potrzebujący seniorzy otrzymują od Fundacji Biedronki 
wsparcie finansowe w wysokości 160 zł miesięcznie 
na karcie przedpłaconej. Karta służy do płatności 
za zakupy w sklepach Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, 
papierosów, tekstyliów oraz artykułów przemysłowych. 
Seniorzy sami decydują na jakie produkty chcą 
przeznaczyć fundusze. Bieżąca edycja programu 
„Na codzienne zakupy” jest realizowana od kwietnia 2022 
do końca stycznia 2023 roku. Na pomoc potrzebującym 
Fundacja Biedronki przekazała w tej odsłonie akcji 
aż 18,5 mln zł.

Brand Manual
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ZAGROŻENI WYKLUCZENIEM
Pomoc dla osób w kryzysie bezdomności

Caritas Polska – we współpracy z Caritas diecezjalnymi – udziela wszechstronnej pomocy 
osobom w kryzysie bezdomności, prowadząc szereg placówek, takich jak schroniska, 
jadłodajnie, łaźnie. Caritas realizuje w Warszawie programy polegające na udzielaniu 
wsparcia kryzysowego i długofalowej pomocy.

Działania sieci handlowych:

• W ramach programu sieci handlowe współpracują z Caritas na poziomie 
ogólnopolskim i lokalnym. 

• Finansują modernizację infrastruktury służącej osobom w kryzysie 
bezdomności.

• Wspomagają aktywizację bezdomnych, ułatwiając im resocjalizację i wyjście 
z bezdomności.

Dobra praktyka:

Pracownicy Auchan parokrotnie uczestniczyli 
w sadzeniu drzew na terenie placówek Caritas, również 
wokół ośrodka dla bezdomnych w Dąbrowie Górniczej. 
Podopieczni Caritas, w ramach dobrej współpracy, 
pomagali w porządkowaniu otoczenia sklepu. W zamian 
otrzymali od sieci sprzęty potrzebne do wyposażenia 
ośrodka.

Sieć sklepów Lidl Polska od 2018 roku wspiera renowację 
i wyposażenie jadłodajni prowadzonych przez Caritas 
Polska, które odwiedzają osoby w kryzysie bezdomności 
i w trudnej sytuacji życiowej.
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OSOBY W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
Serwis zbiórek charytatywnych Uratujecie.pl

Uratujecie.pl to serwis zbiórek charytatywnych na rzecz konkretnych osób, prowadzony 
przez Caritas Polska, w ramach niekomercyjnej i nieodpłatnej działalności statutowej. 
Internetowa społeczność osób prywatnych, firm i instytucji wspólnie działa, by wspierać 
bliźnich w potrzebie. Dzięki środkom finansowym ze zbiórek internetowych możliwe jest 
ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz ich powrót do normalności. Uratujecie.pl współpracuje 
z diecezjalnymi oddziałami Caritas w Polsce. 

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe organizują na terenie sklepów zbiórki datków 
do specjalnych puszek.

• Środki finansowe przekazywane są – za pośrednictwem Caritas – osobom 
najbardziej potrzebującym.

• Sieci wspierają zbiórki poprzez własne kanały komunikacji. 

Dobra praktyka:

W latach 2019-2021 warszawskie sklepy Carrefour 
zaangażowały się w akcję „Uratuję Cię”, w ramach 
której do puszek Caritas ustawionych w sklepach sieci 
zbierano datki na rzecz osób pilnie potrzebujących 
pomocy.
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MIGRANCI I UCHODŹCY 
Uchodźcy i migranci, w tym osoby, które znalazły schronienie w Polsce po wybuchu wojny 
w Ukrainie, mogą korzystać ze wsparcia Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom, 
uruchomionych przez Caritas. Prowadzone przez Caritas Polska i Caritas diecezjalne 
placówki zapewniają różnorodną pomoc, m.in.: rzeczową, żywnościową, psychologiczną, 
w zakwaterowaniu, znalezieniu pracy itp. Caritas Polska działa we współpracy 
z organizacjami w Ukrainie – rzymskokatolicką Caritas-SPES oraz grekokatolicką Caritas 
Ukraina.

Działania sieci handlowych:

• Na wsparcie ukraińskich uchodźców międzynarodowe sieci 
handlowe zrzeszone w POHiD przekazały dotychczas – bezpośrednio 
oraz za pośrednictwem globalnych i lokalnych organizacji pożytku publicznego, 
w tym Caritas Polska – pomoc finansową i rzeczową o łącznej wartości 
450 mln zł (z poziomu polskich oddziałów i zagranicznych centrali sieci 
handlowych).

• Zaangażowały swój potencjał organizacyjny i zasoby ludzkie 
(m.in. programy wolontariatu pracowniczego). 

• Firmy członkowskie POHiD oferują uchodźcom zatrudnienie 
na równych, sprawiedliwych i zgodnych z prawem pracy zasadach, pomoc 
w zakwaterowaniu, uczestnictwo w kursach języka polskiego, profesjonalną 
pomoc psychologów, prawników i doradców finansowych itd.

• Na rzecz uchodźców organizują w sklepach zbiórki żywności, odzieży 
i najpotrzebniejszych artykułów oraz punkty przekazywania datków.

Dobra praktyka:

Sieć hipermarketów Auchan Polska – w ramach 
partnerstwa z Caritas – przekazała darowizny rzeczowe 
na rzecz potrzebujących uchodźców Pierwsze tiry 
z darami od Auchan dotarły na granicę polsko-ukraińską 
już w marcu 2022 roku. We wsparcie uchodźców 
włączyła się również Auchan Francja, przekazując 
w kwietniu 2022 roku 24 palety z pomocą rzeczową. 
Za pośrednictwem Caritas, Auchan przekazał 
ponad 100 ton darów. Caritas chętnie włącza się 
w akcje organizowane z inicjatywy sklepów Auchan 
Sosnowiec i Auchan Dąbrowa Górnicza. Podczas 
zbiórek prowadzonych przez Auchan na rzecz 
Ukrainy, wsparcia udzielili wolontariusze Caritasu, 
co przyczyniło się do dużego sukcesu zarówno 
zbiórki pieniężnej, jak i rzeczowej. Organizowana 
przez Caritas Wielkanoc dla rodzin z Ukrainy została 
wsparta paczkami przygotowanymi przez Auchan 
Dąbrowa Górnicza. W ramach pomocy dla uchodźców, 
sklep Auchan Sosnowiec doposażył lokalny ośrodek 
na rzecz potrzebujących w sprzęt AGD.
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Sieć Biedronka już w pierwszych dniach wojny zobowiązała się 
przeznaczyć 5 mln zł na dostarczenie uchodźcom z Ukrainy 
niezbędnej żywności, środków higieny i czystości. Dostawy 
produktów pierwszej potrzeby w ramach programu ruszyły już 
w pierwszym tygodniu marca 2022 roku m.in.: do magazynów 
Caritas Polska w Lublinie, Leżajsku czy Warszawie. Do końca 
czerwca 2022 roku Biedronka przekazała produkty o wartości 
ponad 4,2 mln zł. Pomoc trafiła zarówno do najbardziej 
rozpoznawalnych organizacji, takich jak Caritas, jak i mniejszych 
inicjatyw czy jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowo 
Grupa Jerónimo Martins przekazała 5 mln euro (około 24 mln 
zł) organizacjom aktywnie wspierającym uchodźców, z czego 
1 mln euro dla Caritas Polska. Sieć Biedronka zaangażowała 
do pomocy również swoich klientów poprzez zbiórkę pieniężną 
na rzecz organizacji humanitarnych – podczas płatności przy 
kasach tradycyjnych i samoobsługowych. Zebrana darowizna 
została przekazana organizacjom pozarządowym. Do Caritas 
Polska trafiła kwota w wysokości 1 mln zł. Fundacja Biedronki 
prowadzi program wsparcia uchodźców z Ukrainy „Witamy 
i pomagamy”, który jest oparty na dwóch filarach: pomocy 
w formie kart na zakupy do sklepów Biedronka oraz zapewnieniu 
uchodźcom tymczasowego i darmowego noclegu. Działania 
realizowane są we współpracy z organizacjami partnerskimi, 
takimi jak np. Caritas. Caritas otrzymał od Fundacji Biedronki 
2190 kart na zakupy (każda o łącznej wartości 900 zł) 
oraz 3510 e-Kodów (o wartości 50 zł każdy), co daje kwotę 
ponad 2,1 mln zł na rzecz pomocy uchodźcom. Dodatkowo, 
w ramach drugiego filaru pomocy, Caritas zapewnił blisko 
1500 noclegów dla osób z Ukrainy, które uciekły przed wojną.

Decathlon wspomógł Caritas Łódź w formie pomocy 
rzeczowej. 100 wolontariuszy Caritas, którzy pracowali 
w punktach recepcyjnych przyjmujących Ukraińców,  zostało 
wyposażonych przez Decathlon w plecaki, niezbędne 
do efektywnej pomocy.

Sieć handlowa Jysk zapewniła wsparcie produktowe 
dla uchodźców z Ukrainy, za pośrednictwem lokalnych 
oddziałów Caritas.

Sieć handlowa Kaufland na działania związane z kryzysem 
uchodźczym przekazała Caritas darowizny produktowe 
i finansowe. 

Leclerc Rzeszów nawiązał współpracę z  Caritas na poziomie 
lokalnym w połowie marca 2022 roku. Dotyczyła ona  pomocy 
dla  potrzebujących uchodźców  z Ukrainy. Na ten cel  Leclerc 
Rzeszów przekazał do lokalnego Caritas – w formie darowizny 
„Bliźni w Potrzebie” – 5 palet z  odzieżą  damską oraz dziecięcą 
na ogólną kwotę 46,3 tys. zł.

Brand Manual
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Lidl Polska od pierwszych dni wojny w Ukrainie prowadził 
zbiórki żywności dla Caritas Polska, aby wesprzeć obywateli 
Ukrainy dotkniętych wojną oraz kryzysem uchodźczym. 
Przekazał także produkty organizacji Caritas Ukraina.

Sieć handlowa MediaMarkt, w ramach kilkunastodniowej 
akcji, udzieliła wsparcia Caritas Lublin, dostarczając 
pudełka do pakowania darów dla uchodźców.

W ramach wsparcia na rzecz Ukrainy Selgros 
Cash & Carry przekazał niemal 700 tys. zł, z czego 
większość na ręce Caritas Polska. W marcu 2022 roku 
zostały przekazane artykuły umożliwiające wyposażenie 
miejsc noclegowych oraz niezbędne środki higieny 
osobistej o wartości blisko 250 tys. zł, które organizacja 
dostarczyła potrzebującym. Przekazano m.in.: koce, 
ręczniki, pościele, poduszki, kołdry, karimaty, materace, 
łóżka polowe i ciepłą bieliznę. Dodatkowo do ukraińskich 
uchodźców trafiły niezbędne artykuły higieniczne 
takie, jak: szampony i żele do mycia, pasty do zębów 
czy pieluszki i kremy dla najmłodszych. W odpowiedzi 
na zapotrzebowanie zgłoszone przez mera Charkowa 
w marcu 2022 roku – pod patronatem Prezydenta 
Miasta Poznania i Caritas Poznań – firmy zlokalizowane 
na terenie Poznania, w tym Selgros Cash & Carry, 
zorganizowały konwój z pomocą humanitarną. 
Do Charkowa zostały wysłane głównie artykuły 
żywnościowe, w tym produkty dla dzieci, konserwy i proste 
w przygotowaniu potrawy z długim terminem przydatności 
do spożycia. Ponadto trafiły tam podstawowe artykuły 
higieny osobistej, naczynia jednorazowe, kosmetyki, 
pieluszki dla dzieci i leki. Wartość pomocy udzielonej 
przez Selgros dla mieszkańców Charkowa wyniosła 
prawie 250 tys. zł.

W ramach pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy sieć 
sklepów Żabka udzieliła Caritas darowizny produktowej 
i finansowej.
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PANDEMIA

#WdzięczniMedykom

Projekt „Wdzięczni Medykom” zainicjowany został w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane 
Caritas Polska przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa 
w Polsce. Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie 
placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup respiratorów 
oraz środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów 
i przyłbic). Zbiórka skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, 
jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu.

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, w tym 
Caritas, udzielały wsparcia finansowego i rzeczowego jednostkom 
infrastruktury krytycznej, takim jak: szpitale, pogotowie ratunkowe czy centra 
sanitarno-epidemiologiczne.

• Przekazane fundusze umożliwiły sfinansowanie m.in. zakupu testów 
diagnozujących SARS-CoV-2, respiratorów i specjalistycznego sprzętu 
medycznego oraz środków ochrony osobistej dla lekarzy (maseczek, 
fartuchów, rękawic i przyłbic).

• W ramach pomocy rzeczowej przekazywały jednostkom służby zdrowia m.in.: 
żywność, łóżka, materace, koce, pościel, woreczki strunowe, spryskiwacze 
i dozowniki na środki do dezynfekcji, kosze do segregacji odpadów. 

• Sieci handlowe organizowały też regularne dostawy posiłków 
regeneracyjnych dla personelu lokalnych szpitali, pogotowia ratunkowego, 
laboratoriów oraz inspekcji sanitarnej.

• Za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych zapewniły wsparcie 
promocyjne ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw społecznych, 
m.in. akcji #WdzieczniMedykom.

Dobra praktyka:

Fundacja Carrefour – w ramach programu 
#WdzięczniMedykom – przekazała Caritas  
1,3 mln zł na zakup respiratorów i sprzętu ochrony 
osobistej dla lekarzy. Fundacja Carrefour została 
pierwszym partnerem-darczyńcą tej inicjatywy, 
która stanowiła odpowiedź na potrzeby zgłaszane 
przez szpitale i personel medyczny walczący o życie 
i zdrowie swoich pacjentów.    
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#PomocdlaSeniora

„Pomoc dla seniora” to akcja pomocowa Caritas zainicjowana w odpowiedzi na rosnące 
zagrożenie koronawirusem. Szczególnie narażone są osoby starsze, stanowiące dużą 
grupę podopiecznych organizacji. Na start Caritas przeznaczył milion złotych z własnych 
środków, jednocześnie apelując o wpłaty, które pozwolą dalej pomagać najbardziej 
potrzebującym seniorom.

Działania sieci handlowych:

• Sieci handlowe zrzeszone w POHiD na walkę z pandemią wydały ponad 
420 mln zł.

• W niezwykle trudnych warunkach pandemii zapewniły polskim rodzinom 
i seniorom nieprzerwany dostęp do żywności i niezbędnych artykułów 
oraz utrzymały ceny na możliwie najniższym poziomie, mimo rosnącej 
inflacji. 

• Skutecznie zadbały o bezpieczeństwo klientów i pracowników handlu, 
w realny sposób zmniejszając zasięg epidemii.

• Względy bezpieczeństwa zadecydowały o powszechnej instalacji w sklepach 
osłon pleksi przy stoiskach kasowych, oznakowań wyznaczających 
bezpieczną odległość pomiędzy klientami czy stacji do dezynfekcji rąk.

• Klientom przy wejściu na powierzchnię sprzedaży udostępniane są płyny 
do dezynfekcji rąk. W sklepach przeprowadzana jest systematyczna 
dezynfekcja wózków i koszyków zakupowych oraz powierzchni 
dotykowych, m.in. półek, lad chłodniczych, stanowisk kasowych, PIN padów, 
posadzek.

• Sieci handlowe prowadzą regularną kampanię informacyjną wśród klientów 
sklepów dotyczącą zalecanych procedur bezpieczeństwa.

• Od początku pandemii firmy członkowskie POHiD zaangażowały się 
we wsparcie w tym trudnym czasie osób najbardziej potrzebujących, 
ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, przekazując za pośrednictwem 
organizacji charytatywnych, w tym poprzez Caritas Polska, zarówno pomoc 
finansową, jak i rzeczową, m.in. środki ochrony osobistej.

• Zachęcały klientów do przekazywania 1% podatku na organizacje pożytku 
publicznego, w tym na Caritas Polska, zbierające fundusze na walkę z koronawirusem.

Dobra praktyka:

Fundacja Biedronki prowadziła program pomocy 
w pandemii, dzięki któremu 670 ośrodków opiekuńczych 
otrzymało wsparcie produktowe. W wysłanych paczkach 
znalazły się m.in. maseczki, płyny do dezynfekcji 
oraz rękawiczki. Wartość pomocy przekroczyła 11 mln zł. 
Wsparcie otrzymały również ośrodki Caritas – wartość 
czterech tur wsparcia dla ośrodków Caritas to ponad 
496,44 tys. zł. Dodatkowo, wolontariusze Caritas 
z programu „Na codzienne zakupy” (program, w którym 
blisko 12 tys. seniorów otrzymuje kartę na zakupy 
do sklepu Biedronka) zostali zaopatrzeni w pakiety 
maseczek i płynów do dezynfekcji.
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EKOLOGIA INTEGRALNA
Caritas Laudato Si

Projekt „Caritas Laudato Si” powstał w 2019 roku jako odpowiedź na wezwanie Papieża 
Franciszka oraz potrzebę budzenia w społeczeństwie ekologicznej wrażliwości. 
W ramach projektu, Caritas Polska organizuje ogólnopolską kampanię na temat 
ekologii integralnej: konferencje, spoty, wywiady, rozmowy z ekspertami, materiały 
edukacyjne, aktywne social media. Caritas edukuje społeczności lokalne, tak by mogły 
one przekazaną wiedzę przełożyć na praktykę. Działania proekologiczne koordynowane 
są w 12 diecezjach Caritas.

Działania sieci handlowych:

• Międzynarodowe sieci handlowe zrzeszone w POHiD, które od lat 
są w Polsce liderami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu, promują pożądane postawy zdrowotne, 
ekologiczne i obywatelskie wśród konsumentów.

• Realizują projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonej konsumpcji, 
zdrowych nawyków żywieniowych i stylu życia, ograniczenia marnowania 
żywności w gospodarstwach domowych czy zarządzania odpadami. Projekty 
obejmują całe rodziny.

• Organizują na terenie placówek handlowych zbiórki elektrośmieci, 
odzieży.

• Poprzez przekazywanie nadwyżek niesprzedanej żywności oraz zbiórki 
żywności organizowane w sklepach z udziałem klientów, niosą pomoc 
osobom zagrożonym niedożywieniem i wykluczeniem.

• Z racji swojego głębokiego zaangażowania w realizację strategii 
zrównoważonego rozwoju, chętnie dzielą się z innymi organizacjami swoim 
know-how z obszaru zielonej transformacji.

Dobra praktyka:

Lidl Polska zapewnił wsparcie organizacyjne 
i merytoryczne międzynarodowej konferencji, 
zorganizowanej przez Caritas Polska w czterech 
miastach Polski w październiku 2018 roku. W konferencji 
wzięły udział setki młodych ludzi z wielu krajów – 
wolontariuszy, aktywistów i pasjonatów tematyki ochrony 
środowiska. 
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70 mln  zł

11 tys. ton

wartość pomocy przekazanej Caritas Polska
przez firmy członkowskie POHiD (od 2019 roku)

ilość żywności przekazanej Caritas Polska
przez firmy członkowskie POHiD (od 2019 roku)

POLSKA ORGANIZACJA HANDLU I DYSTRYBUCJI
al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa

tel.: +48 22 211 21 27, faks: +48 22 378 11 47
e-mail: pohid@pohid.pl

Pomoc charytatywna w liczbach


