
 

 

 

 

 

   

15 MAJA OBCHODZIMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY!  

 

Z tej okazji przeczytaj o Rodzinach na Bliskim Wschodzie, którym wspólnie pomagamy 
w ramach programu Rodzina Rodzinie. Caritas Polska z całego serca dziękuje wszystkim, 
którzy dzielą się z nimi swoim ciepłem i miłością!   
  
Nasza pomoc ma znaczenie - przeczytaj świadectwo Liz Minasian, która dzięki Wam niesie 
pomoc rodzinom na miejscu  

“Codziennie spotykam potrzebujące rodziny korzystające 

z programu Rodzina Rodzinie. Osobiście nie mogę 

zapomnieć, jaka byłam poruszona podczas wizyty u jednej 

z rodzin. Opowiedzieli mi o tym, jak wojna potrafi przemienić 

człowieka w nieczułą osobę z kamiennym sercem. Wyznali, 

że oni sami ulegli tej zmianie. Do czasu, aż dowiedzieli się, 

że comiesięczny program wsparcia oparty jest na pomocy 

płynącej od polskich rodzin, ludzi takich jak oni, wrażliwych 

na potrzeby innych. To przywróciło im wiarę w ludzką 

solidarność, przywróciło nadzieję.” 

Poznaj rzeczywistość rodzin na Bliskim Wschodzie 
 
W wyniszczonych przez wojny krajach wiele tysięcy rodzin nie jest w stanie zaspokoić swoich 
podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie i schronienie. Syria, Strefa Gazy, Irak, Liban – 
w tych państwach żyje się szczególnie trudno. Tak wygląda ich rzeczywistość:  
 

• 80% Syryjczyków żyje w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 8 zł dziennie. 

• 1,5 miliona osób pozostaje nadal wewnętrznie przesiedlonych, przy czym 
przesiedlenie aż 70% z nich trwa dłużej niż 3 lata.  

• 80% mieszkańców Strefy Gazy żyje poniżej poziomu biedy; 97% zasobów wodnych 
kraju stanowi woda niezdatna do picia.    

• W Libanie nastąpił 90% wzrost cen, wskutek czego 50% mieszkańców Libanu żyje 
na skraju ubóstwa.  
 

Po wielu latach wojny koszty życia w tych krajach znacząco wzrosły. Jednocześnie spadła 
wartość nabywcza wynagrodzeń. Przed wojną zarobki jednego członka rodziny starczały na 
utrzymanie gospodarstwa domowego. Dziś zarobki dwóch członków rodziny nie pokrywają 
nawet podstawowych potrzeb, spychając tysiące rodzin na skraj nędzy.  
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