Żyj Ewangelią

Kampania Parafialna ShareLife 2018

Zmieniając życie swojego środowiska
Przesłanie od kardynała Collinsa
Jako wspólnota katolicka jesteśmy wezwani
do okazywania wiary poprzez uczynki.
Jednym ze sposobów, w jaki to robimy w
Archidiecezji Toronto, jest udział w kampanii
ShareLife. Obecnie ponad czterdzieści
agencji otrzymuje dofinansowanie za
pośrednictwem naszego corocznego apelu,
świadcząc usługi rodzinom przeżywającym
kryzys, osobom specjalnej troski, starszym,
dzieciom i młodzieży oraz imigrantom i uchodźcom. Zapraszam, by
wspólnie złożyć ofiarę na kampanię ShareLife w 2018 roku. Świadomi
łask i błogosławieństw jakich doznajecie, rozważcie Państwo, proszę,
jak najlepiej możecie wesprzeć kampanię ShareLife. Niech Pan Bóg
wynagrodzi Państwa hojność.

Jak mogę złożyć donację?
• Złóż ofiarę w parafii. Składki na ShareLife będą miały miejsce
18 marca, 22 kwietnia i 27 maja.
• Złóż donację przez internet na stronie sharelife.org
• Odpowiedz na wezwanie korespondencyjne, które otrzymałeś
pocztą.

Inne formy pomocy
• Wyznacz ShareLife jako wybraną fundację wspieraną
charytatywnie w miejscu pracy.
• Poproś pracodawcę, aby swoim darem wyrównał kwotę
ofiarowaną przez ciebie.
• Przekaż dla ShareLife swoje fundusze inwestycyjne.
• Uwzględnij ShareLife w testamencie lub zapisie majątkowym.

Dziedzictwo Wiary w Działaniu
W tym roku ShareLife świętuje 42 lata „Życia Ewangelią poprzez dzielenie
się z potrzebującymi.” W tym czasie nasze agencje zmieniły na lepsze życie
milionów istnień ludzkich. Wspierając ShareLife wyciągamy ręce Chrystusa
w stronę potrzebujących.

Cel Kampani Parafialnej: $13,6 miliona
Cel naszej kampanii parafialnej na rok 2018 wynosi 13,6 miliona dolarów,
co stanowi wzrost o $900,000 w porównaniu z wynikiem z ubiegłego
roku. Ten wzrost jest potrzebny, aby ulepszyć nasze programy, by mogły
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi.
Oznacza to nowe inicjatywy dla osób starszych żyjących samotnie i
możliwość wyjazdu większej liczby chłopców na letni obóz Ozanam.
Kontynuujemy inwestycje w usługi wspólne; pomagając agencjom
współpracować w obszarach administracyjnych, maksymalizując
wykorzystanie każdego dolara od naszych darczyńców.
Dziś o wiele więcej osób korzysta z agencji ShareLife niż kiedykolwiek
wcześniej. Wspólnymi siłami możemy nadal ofiarować swą pomoc, a każda
darowizna pomoże nam osiągnąć cel kampanii.

Aktualności agencyjne
W ciągu ostatnich dwóch lat ShareLife przydzieliło o 1,2 miliona dolarów
więcej, co pozwoliło naszym agencjom:
• Wesprzeć aktualny stan zatrudnienia personelu i doskonalenia
zawodowego w celu zaspokojenia rosnącego popytu na usługi;
• Wzmocni umiejętności życiowe i mentoring dla młodzieży w domach
społecznych. Te środki pomocy pomogą młodzieży płynnie przejść z
życia w rodzinie zastępczej do samodzielnego życia poprzez szkolenia,
mentoring i inne programy opieki;
• Oferować rozszerzoną pomoc i wsparcie dla samotnych i
marginalizowanych osób starszych.

sharelife.org |

sharelifecan | 1-800-263-2595

Stawiamy na Zdrowie Psychiczne
Agencje finansowane przez ShareLife zidentyfikowały potrzebę radzenia
sobie z narastającymi problemami psychicznymi wśród osób, którym
służą. Wiele agencji zgłasza wzrost liczby klientów z problemami zdrowia
psychicznego. Biorąc to pod uwagę, agencje wychodzą naprzeciw temu
wyzwaniu na wiele różnych sposobów.

Agencje ShareLife
Pomoc rodzinom
Catholic Family Services of Durham | cfsdurham.com
(905) 985-4221 (Port Perry) | (905) 725-3513 (Oshawa) | (905) 428-1984 (Ajax)

Catholic Family Services of Peel-Dufferin
www.cfspd.com | (905) 450-1608 (Brampton) | (905) 897-1644 (Mississauga)

Dbamy o jedność rodzin

Catholic Family Services of Simcoe County

Pomaganie parom w rozwiązywaniu lub powstrzymywaniu konfliktów za
pośrednictwem usług w zakresie zdrowia psychicznego ma dodatkowe
korzyści dla dzieci. Catholic Community Services w York Region pomogły
osobom stać się lepszymi rodzicami i w ten sposób zyskać aprobatę
Children’s Aid Society, w wyniku czego wiele dzieci może powracać do
domu.

Catholic Family Services of Toronto | www.cfstoronto.org | (416) 921-1163
Catholic Community Services of York Region|www.ccsyr.org|(905) 770-7040
FertilityCare Toronto |www.fertilitycare.ca | (416) 465-2868
Natural Family Planning Association

Związek z ubóstwem
W 2016 roku ponad 2,000 osób skorzystało z poradnictwa indywidualnego
i rodzinnego w Catholic Family Services w Peel-Dufferin. Klienci najczęściej
szukali pomocy w radzeniu sobie z depresją i lękiem. Biorąc pod uwagę, że
obecnie depresja zastąpiła urazy pleców jako główny powód nieobecności
w pracy, pracownicy agencji twierdzą, że ich usługi pomagają klientom w
utrzymaniu zatrudnienia i unikaniu ubóstwa.

Wzrost nadziei
Niektóre z największych przeszkód w odzyskiwaniu zdrowia psychicznego
nie mają podłoża medycznego, lecz społeczne: izolacja, brak integracji
ze społecznością i stygmatyzacja. Our Place, agencja finansowana
przez ShareLife, zajmuje się skutkami izolacji społecznej i samotności,
pomagając klientom nawiązać kontakt z grupami wsparcia społecznego.
Poprzez partnerstwo z The Stop Community Food Centre klienci Our Place
mają możliwość uczestniczenia w programach żywieniowych, do których w
przeciwnym razie mogliby nie mieć dostępu.

Promowanie zdrowia psychicznego wśród dzieci

Pracownicy agencji Rosalie Hall zauważyli, że dzieci młodych rodziców są
szczególnie narażone na opóźnienia w rozwoju ze względu na czynniki
ryzyka, których najczęściej doświadczają w rodzinie. Młodzi rodzice, którzy
mają dostęp do pewnej i bezpiecznej opieki nad dziećmi, mogą lepiej
koncentrować się na własnym zdrowiu psychicznym i otrzymują wsparcie
w zakresie wpływu ich zachowania na rozwój dziecka. Wysokiej jakości
GN GUIDE
opieka nad dziećmi zapewnia stabilność i stwarza właściwe warunki do
nauki i zdrowego rozwoju psychicznego.
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Przydział Funduszy ShareLife 2017
Imigranci & Refugees
Uchodźcy
Immigrants
$492,667
$492,667
Administracja$525,240
$525,240 •
Administration

Samotni
& Młodociani
Single & Teen
Parents
$741,291 •
Rodzice $741,291

Zasiłki Grants-in-Aid
Jednorazowe
$615,751
Agencies $615,751

•

•

3% 4%
3%

5%

27%

6%

Zbieranie Funduszy
$1,009,251 •
Fundraising

7%

Dzieci & Młodzież

Children$1,117,342
& Youth •
$1,117,342

Usługi dla osób specjalnej troski
Mary Centre of the Archdiocese of Toronto
www.marycentre.com | (416) 630-5533 (Toronto) | (905) 866-6300 (Brampton)

Our Place Community of Hope | ourplacecommunityofhope.com | (416) 598-2919
Saint Elizabeth Health Care | www.saintelizabeth.com | (905) 940-9655
Silent Voice Canada | silentvoice.ca | (416) 463-1104 (Voice) | (416) 463-3928 (TTY)
St. Bernadette’s Family Resource Centre | stbernadettesfrc.org | (416) 654-9810
St. Michael’s Homes / Matt Talbot Houses | stmichaelshomes.org | (416) 926-8267
Street Haven at the Crossroads | streethaven.com | (416) 967-6060

Usługi dla imigrantów i uchodźców
Catholic Cross-Cultural Services | cathcrosscultural.org | (416) 757-7010
Office for Refugees | archtoronto.org/refugee | (416) 934-0606 ext. 804

Usługi dla osób starszych
Centres d’Accueil Héritage | www.caheritage.org | (416) 365-3350
LA Centre for Active Living | loyolaarrupecentre.com | (416) 452-4875
Providence Healthcare | www.providence.on.ca | (416) 285-3666
Society of Sharing | www.societyofsharing.org | (416) 413-0380

Usługi dla samotnych i młodocianych rodziców
Rosalie Hall | www.rosaliehall.com | (416) 438-6880
Rose of Durham Young Parents Support Services
www.roseofdurham.com | (905) 432-3622 (Oshawa) | (289) 385-1160 (Ajax)

Rose of Sharon Services for Young Mothers | roseofsharon.com | (905) 853-5514
Vita Centre | www.vitacentre.org | (905) 502-7933

Formacja duchowieństwa

$4,081,453

Rozwój międzynarodowy i misje
Canadian Catholic Organization for Development & Peace
www.devp.org | (416) 922-1592

Wsparcie agencji, rzecznictwo i rozwój wolontariatu
Catholic Charities of the Archdiocese of Toronto
www.catholiccharitiestor.org | (416) 934-3401

12%
7%

Formacja of Clergy
• Education
Duchowieństwa
$1,875,000

10%

•

6%

$1,875,000 $

Wsparcie Katolickich Agencji

Catholic Charities Agency
• Charytatywnych/Wolontariat

Rozwój
Międzynarodowy
International
Development
& Misje $1,400,000
& Missions

Support/Volunteering
$878,862

$878,862

$1,400,000

Numer Rejestracyjny Fundacji Charytatywnej: 13063 2474 RR0001

mpaign Types

Camp Ozanam (St. Vincent de Paul) | svdptoronto.org | (416) 364-5577
Covenant House | www.covenanthousetoronto.ca | (416) 598-4898
Office of Catholic Youth | www.ocytoronto.org | (416) 599-7676
Sancta Maria House | www.smhtoronto.org | (416) 925-7333
Youth-In-Transition |(416) 598-4898

Pastoral Mission Fund | (416) 934-0606 ext. 567

7%

Osoby
Specjalnej
Troski •
People
with Special
$1,051,155
Needs $1,051,155

Pomoc Rodzinom
$4,081,453
Family Services

•

toronto.naturalfamilyplanning.ca | (416) 481-5465

Usługi dla dzieci i młodzieży

St. Augustine’s Seminary | www.staugustines.on.ca | (416) 261-7207
Office of Vocations | www.vocationstoronto.ca | (416) 968-0997
Redemptoris Mater Seminary | rmmstoronto.com | (416) 264-9477

Projekty
Specjalne
$538,000
Special Projects
$538,000

4%

Usługi dla
Services
forOsób
the •
Starszych
$859,347
Elderly $859,347

$1,009,251

•

www.cfssc.ca | (705) 726-2503 (Barrie) | (705) 526-9397 (Midland)

sharelife.org |

Zasiłki jednorazowe
The deVeber Institute, Birthright International, Toronto Right to Life, New Beginnings,
Canadian Food for Children, Good Shepherd Refuge, St. John Paul the Great Family
Centre, Duszpasterstwo Szpitalne, Inne zasiłki przydzielone przez Catholic Charities *
* Catholic Charities przy pomocy ShareLife udziala dodatkowego wsparcia finansowego
głodującym, bezdomnym, dzieciom i młodzieży żyjącej w ubóstwie, kobietom zmagającym się
z chorobamy umysłowymi i przyżywającymi traumę po dokonaniu aborcji, osobom specjalnej
troski i więźniom, a wszystko to dzięki programom reintegracyjnym w ich środowisku.

sharelifecan | 1-800-263-2595

arishioners should be invited to participate in the outreach of the Catholic Church to the
er community. There are two types of parish campaigns:

