
System zintegrowanej pomocy osobom zagrożonym i separowanym oparty na strukturze parafialnej



Niezwłoczne tworzenie możliwie gęstej sieci lokalnych 

gniazd (wspólnot) pomocy opartych o parafię, jako 

koordynatora łączącego potrzebujących (zagrożonych, 

izolowanych, samotnych, ubogich) z tymi osobami i 

instytucjami, które gotowe są nieść im podstawową pomoc 

w zakresie wsparcia organizacyjnego, duchowego, 

emocjonalnego jak i materialnego. 



Podwojenie liczby 
zachorowań

co ok. trzy dni

W razie eskalacji pandemii 
administracyjne zaostrzenie 

zasad kwarantanny
Zmęczenie, 

frustracja 
i dezorganizacja 

społeczna

Problemy finansowe 
osób niemogących 

wykonywać zawodu Odpływ pracowników 
z Ukrainy spełniających 

funkcje opiekuńcze

Wzmożona liczba osób 
objętych kwarantanną 

i nadzorem 
epidemiologicznymPrzeciążenie 

administracji 
publicznej

Wyczerpanie się
spontanicznych

inicjatyw 
społecznych



?

Ewangelia, autorytet, oczekiwanie społeczne

Lokalność i naturalna wymiana informacji

Tradycja i doświadczenie w udzielaniu pomocy

Bogate zasoby społeczne, logistyczne, organizacyjne

Dlaczego parafia



LOKALNOŚĆ

POWINNOŚĆ ZASOBY TRADYCJA

• To “adres” który wszyscy znają
• Pomoc dostarczana w obrębie 

niedużego terytorium

• Dobre rozpoznanie społeczne 

a tym samym skuteczność
pomocy

• Lokalność wynika z zasady 

pomocniczości kluczowej dla 

KNS

?

• Ewangeliczna

• Oczekiwanie 

społeczne

• Symboliczne

• Ludzkie

• Komunikacyjne

• Lokalowe

• Organizacyjne

Tradycja centralnej 

pomocy 

organizowanej przez 

parafie w latach 

80tych – o czym 

wiedzą osoby w 

grupie ryzyka

Dlaczego parafia



Potrzeby              =                Pomoc

Dwie strony równania 



• STWORZENIE SYSTEMU POZYSKIWANIA INFORMACJI o osobach pozostających w izolacji potrzebujących pomocy

• STWORZENIE MAPY POTRZEB

Usługowych – zakupy żywności i leków, wyrzucenie śmieci, inne

Materialnych - np. dostarczenie żywności osobom ubogim

Duchowych - wspólna modlitwa np. w formie “wiązkowych” połączeń telefonicznych

Technologicznych - pomoc w uruchomieniu mediów społecznościowych, w obsłudze telefonów komórkowych

Emocjonalnych - rozmowy, przezwyciężanie samotności
Inne - będzie ich coraz więcej

• URUCHOMIENIE AKTUALIZOWANEJ BAZY DANCYH gwarantującej bezpieczeństwo danych oraz ich spójność



• KOMUNIKACYJNYCH – zlokalizowanie baz kontaktów we wspólnotach  i grupach parafialnych oraz osób, które podejmą się
nawiązywać i utrzymywać kontakty telefoniczne

• INFORMATYCZNYCH – osoby zdalnie obsługujące bazę danych, wspierające osoby starsze w korzystaniu z nowoczesnych 

technologii

• WOLONTARYJNYCH OFF LINE – np. pełnoletnie osoby z duszpasterstw akademickich skłonne do systematycznej pomocy w 

różnych punktach

• SĄSIEDZKICH – osoby biorące w blokach pod opiekę sąsiadów i informujące o ich sytuacji

• INSTYTUCJONALNYCH – stworzenie mapy hurtowni, dostawców, usługodawców z którymi będzie można współpracować

• LOKALOWYCH – wygospodarowanie doraźnej przestrzeni do przechowania, pakowania, dystrybuowania pomocy

• FINANSOWYCH – lista darczyńców, uruchomienie zbiórek online spośród parafian dla parafian



2 - Kontakt z liderami grup i pozyskanie danych

3 - Stworzenie Mapy Potrzeb

4 - Stworzenie Mapy Zasobów

1 – Uruchomienie systemu obsługi danych

5 – Uruchomienie pomocy

PRZYKŁADOWY POTENCJAŁ KOMUNIKACYJNY 

TWORZENIA MAP POTRZEB I ZASOBÓW

każdy z członków grup

może w swoim środowisku zamieszkania

rozpoznać potrzeby innych osób

oraz zasoby 

Dane z wizyt duszpasterskich

Ogłoszenia parafialne

Informacje na stronie 

internetowej parafii

Wspólnoty

i grupy

parafialne

Dane z lokalnych ośrodków pomocy

POTRZEBY = ZASOBY

BARDZO WAŻNE JEST DOBRE ZMAPOWANIE ORAZ URUCHOMIENIE ZASOBÓW
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Koordynator 

wolontariatu
Latający wolontariusze

Lokalne pozyskiwanie i dystrybucja zasobów

PARAFIA

Osoba potrzebująca 1

KAPŁANI

Osoba potrzebująca 2

Osoba potrzebująca 3



KOORDYNACJA I WSPARCIE

NA POZIOMIE 

PONADPARAFIALNYM

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR PRAWNYCH

WSPARCIE INFORMACYJNE (RZETELNOŚĆ I ROZPOZNAWALNOŚĆ)

PROMOCJA

ZDOBYWANIE ZASOBÓW (SKALA HURTOWA – ŻYWNOŚĆ I MEDYKAMENTY)

WSPARCIE W PRZYPADKU LOKALNEGO PRZECIĄŻENIA

PRZYGOTOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

RELACJE Z KLUCZOWYMI INSTYTUCJAMI PONADLOKALNYMI (administracja, służba zdrowia)

ZINTEGROWANA INWENTARYZACJA I AKTUALIZACJA POTRZEB ORAZ ZASOBÓIW

Parafia 1

Parafia 2

Parafia 3

Parafia 4

WSPARCIE INFORMATYCZNE – BAZY DANCYCH, PROCEDURY KOMUNIKACYJNE



Koordynacja i spójność
Akcję na poziomie parafii koordynuje zespół zogniskowany wokół parafii ale pozostaje on w ścisłym kontakcie z 

zespołem na poziomie ponad parafialnym i działa w oparciu o możliwie jednorodne procedury i narzędzia.

Partycypacja - współuczestnictwo świeckich 

Zespół musi włączać świeckich i uznać ich prawo do współdecydowania o niektórych sprawach

Otwarty i włączający charakter świadczonej pomocy 

Działanie adresowane jest do wszystkich mieszkańców a nie wyłącznie aktywnych parafian. Priorytetem jest 

ewangeliczna chęć pomocy bliźniemu.



Działanie oparte na modelu “kaskadowym”

Informujemy wszystkie parafie o tym, że zaczynamy pilotaż (mogą na początek zacząć od inwentaryzacji potrzeb i 

zasobów i rozpoznania partnerów).

Zaczynamy od kilku parafii “odważnych” (oblatywaczy), którzy startują w tempie błyskawicznym i idą kilka kroków 

przed resztą.

Jeśli to zadziała inni będą spontanicznie naśladować - omijając nieuchronne błędy pionierów. Zadziała efekt 

kaskadowy



Lista instytucji do których zgłosimy się z propozycją współpracy:

Banki Żywności, Szlachetna Paczka, Instytucje Samorządowe, DPSy, inne

Media do których się zgłosimy: Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki, Niedziela, Idziemy, Radio Warszawa, Stacja7

Inicjatywna grupa członków NGO i wspólnot kościelnych –
KIK (Jakub Kiersnowski), Stocznia (Jakub Wygnański), Fundacja Most Solidarności (Marta Titaniec), Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki (Paweł Kęska)

Wsparcie i rekomendacja: kardynał Kazimierz Nycz, Archidiecezja Warszawska



PROCEDURY PRAWNE

PROCEDURY MEDYCZNE

SZKOLENIA

PROMOCJA I WIZERUNEK PROJEKTU

WSPARCIE W ZAMÓWIENIACH GRUPOWYCH

SYSTEM INFORMATYCZNY OPEROWANIA DANYMI Z BEZPIECZEŃSTWEM DANYCH



WAŻNE ZADANIA:

PODJĘCIE DECYZJI O PRZYSTĄPIENIU DO AKCJI

WSKAZANIE OSÓB KONTAKTOWYCH W PARAFII

INWENTARYZACJA POTRZEB I ZASOBÓW

WSKAZANIE OSÓB DO SZKOLENIA IT - ewentualnego uruchomienie strony FB, uruchomienie Google Meet

- tak żebyśmy następnym razem mogli zobaczyć sią na ekranie.



kontakt@wspolnotypomocy.pl Tel. 571 525 600 www.wspolnotypomocy.pl


