
Szanowna Pani Dyrektor, 

Szanowni Państwo, 

w załączniku przekazuję dokument informujący o przystąpieniu Caritas Diecezji 

Warszawsko-Praskiej do kolejnej edycji POPŻ w związku z powyższym proszę 

o wystawianie skierowań dla osób kwalifikujących się w ramach nowego 

kryterium dochodowego. W kolejnych dwóch załącznikach znajdują się gotowe 

druki do kwalifikowania - zdalnego oraz stacjonarnego. 

 Do programu przystąpi również Zespół Caritas działający przy Parafii 

Św Jana Kantego w Legionowie, gdzie podobnie jak w latach ubiegłych obejmą 

swym wsparciem osoby zamieszkujące w rejonie parafialnym, o czym 

poinformujemy w oddzielnej korespondencji. 

 Jednocześnie pragnę poinformować, że Magazyn Caritas, ul Sikorskiego 

11 od stycznia 2022 roku dla mieszkańców Legionowa jest czynny w każdy 

roboczy poniedziałek od godz. 10.00 do 15.00. Będziemy wydawali żywność 

pozyskaną w ramach POPŻ oraz w miarę dostępności poprzez program 

Spiżarnia Caritas (produkty pozyskane z zaprzyjaźnionych, dużych sieci 

handlowych z krótkim terminem przydatności). W ramach prowadzenia 

magazynu rzeczowego, będziemy starali się pomóc potrzebującym poprzez 

przekazanie im mebli, drobnego sprzętu RTV i AGD w ramach własnych 

możliwości oraz ich indywidualnych, zgłaszanych potrzeb, a także środków 

higienicznych. Dysponujemy również sprzętem dla osób niepełnosprawnych tj. 

wózki, chodziki, balkoniki. 

 W przypadku posiadania przez Państwa wiedzy na temat szczególnych 

potrzeb klientów ośrodka zachęcam do kontaktu - będziemy starali się pomóc. 

Obecnie, dysponujemy produktami żywnościowymi (mąka, cukier, mało, 

pasztet, konserwa mięsna, danie gotowe w słoiku i makaron) przekazanymi w 

ramach decyzji Prezesa Rady Ministrów w  sprawie udostępnienia rezerw 

strategicznych, przekazanych dla Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. 

Żywność ta, w szczególny sposób przeznaczona jest dla seniorów, osób 

bezdomnych oraz niepełnosprawnych, a także innych znajdujących się w bardzo 

trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli jest pilna potrzeba pomocy takim osobom, 

proszę o bezpośredni, telefoniczny kontakt pracowników socjalnych, celem 

uzgodnienia ilości osób oraz terminu odbioru paczek z magazynu przez osoby 

potrzebujące. Proszę też o informację, czy jest konieczność dostarczenia kilku 

takich gotowych paczek do siedziby/filii ośrodka, może do Domu dziennego 

Pobytu i przekazania ich bezpośrednio do osób potrzebujących przez 

pracowników w ramach np. kwarantanny, zapewnienia jednorazowego wsparcia 

czy też innego zdarzenia losowego. 

 W najbliższych dniach będziemy posiadali spore ilości *mleka 

modyfikowanego dla niemowląt Enfamil 1*, z dość długą datą przydatności do 

spożycia. Dysponujemy również środkami ochronnymi tj, maseczki, rękawiczki, 

środki do dezynfekcji. 



 Jesteśmy otwarci na pomoc dla osób indywidualnych, które zgłoszą się 

do naszego magazynu, jak również na współpracę z innymi organizacjami i 

instytucjami działającymi na terenie Legionowa, które niosą pomoc 

potrzebującym. 

 

 


