
w ciągu  
17 miesięcy

wsparcie otrzymało 
ponad  8,7 tysięcy rodzin 
syryjskich w Aleppo

dzięki ofiarności ponad  
20 tysiącom darczyńców

Wasza  
pomoc to...

Program Rodzina Rodzinie został uruchomiony w październiku 2016 r. i stał 
się największym programem pomocowym realizowanym przez Caritas Polska. 
Od chwili uruchomienia programu 6-miesięczną pomocą objętych zostało 
blisko 9 tysięcy rodzin dotkniętych skutkami wojny w Syrii. Zebrane środki 
za pośrednictwem partnerów lokalnych – lokalnych kościołów i zgromadzeń 
zakonnych – trafiają do konkretnych rodzin rozpaczliwie potrzebujących pomocy 
aby przeżyć. Za przekazane pieniądze rodziny syryjskie kupują wodę, opał do 
ogrzania mieszkań, żywność i leki.

Nazywam się Bagdasar Kshishaw Ghalian i mam 50 

lat. Moja żona Yeran Kaznajian ma 40 lat. Mamy trzy-

nastoletnią córkę, która nazywa się Anamaria. Miesz-

kamy razem z rodzicami Yeran w jednym mieszkaniu 

w Aleppo. Mieszkanie jest wynajmowane i mieści się 

na ostatnim piętrze budynku w dzielnicy al-Maydan. 

Swego czasu nasz dom znalazł się w strefie dzia-

łań zbrojnych. Żona oraz córka ucierpiały nerwowo 

i potrzebują wsparcia psychicznego. Ponadto Yeran 

przeszła zawał serca.

Wsparcie, które dociera do naszej rodziny od darczyń-

ców z Polski od ponad roku zapewnia nam względną 

stabilność, możemy zakupić mięso oraz warzywa. Do-

datkowo musimy opłacić również koszty ogrzewania.

Rodzinę wspierają również inne organizacje w zakre-

sie zakupu leków i odzieży, opłacenie czynszu oraz 

czesnego w szkole dla Anamarii. 

Obecnie rodzina nie posiada możliwości samodziel-

nego utrzymania się. Ich życie w całości jest zależne 

od wsparcia organizacji pomocowych z zewnątrz. 

Dziękujemy Bogu za wszystko, również za Was i za 

pomoc Caritas Polska. 

Młody mężczyzna wyczekujący na dzienną por-
cję wyżywienia, które zapewniają organizacje 
charytatywne.

Dwie dziewczynki odrabiają swoje lekcje na ulicy.

Dziewczynka na jednej z ulic Aleppo, jedząca nie-
umytą sałatę powodu braku dostępu do wody 
pitnej.

Mężczyzna przemieszczający się na jednej z ulic 
zrujnowanego Aleppo.

POZNAJ HISTORIĘ JEDNEJ Z RODZIN OBJĘTYCH PROGRAMEM

NAJWIĘCEJ TRACĄ DZIECI

DZIĘKUJĘ, NIECH BÓG WAS BŁOGOSŁAWI.

W poranek wielkanocny staniemy się świadkami życia,  
które wyzwala się z okowów beznadziei, smutku i śmierci.  

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał!
Życzymy wszystkim Współpracownikom, Wolontariuszom  

i Ofiarodawcom Caritas, byśmy wzajemnie dzielili się tą radością  
i nigdy nie utracili nadziei w zwycięstwo dobra.  

Niech Radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej Miłości  
i niezłomnej Wiary. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam  

w trudzie czynienia dobra każdego dnia.

Ks. Dyrektor Marcin Iżycki oraz pracownicy Caritas Polska 
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