KATOLICKA KAMPANIA NA RZECZ ROZWOJU CZŁOWIEKA
Historia Ewy
Rok temu słyszałam w mojej parafii
Świętego Williama osobę opowiadającą
o prawie pracy, problemach pracowników
i o tym, jak można sobie nawzajem
pomagać. Nie myśląc o żadnym
konkretnym problemie, wzięłam ulotkę
z myślą o przyszłości. Ulotka przydała się
wcześniej, niż się tego spodziewałam pojawił się problem w pracy i nie do końca
wiedziałam, jakie posiadam prawa. Po kilku telefonach umówiłam
się na spotkanie z przedstawicielem Arise Chicago. Zostałam
ciepło przyjęta i wysłuchana. Opowiadałam i pytałam, czułam się
słuchana i doceniana. Poczułam się bezpiecznie i pewnie.
Arise Chicago dało mi nadzieje, ale i poczucie wartości 		
i bezpieczeństwa. Miałam kogoś, kto mógł mnie wesprzeć
i wysłuchać. Mój problem z pracą dotyczył niewypłaconych dni
chorobowych. Z pomocą Arise Chicago udało mi się wszytko
odzyskać. Czuję się szczęśliwa, że trafiłam na tę organizację.

Organizacja Arise Chicago
zainspirowana przesłaniem Pisma
Świętego, żywi przekonanie, że każdy
człowiek jest stworzony na obraz
Boga, stąd każdy posiada swą godność
i zasługuje na szacunek, okazywany
również w miejscu pracy.
Arise Chicago zostało założone
w 1991 roku przez grupę liderów różnych
wyznań i religii. Stworzyli oni wzorcową
metodę niwelowania niektórych
przyczyn ubóstwa. Arise Chicago buduje
partnerstwo między wspólnotami
religijnymi i pracownikami w celu
zwalczania niesprawiedliwości
w miejscach pracy. Dokonuje tego przez
edukację, organizowanie różnorodnych
wydarzeń i promowanie zmian 		
w polityce publicznej.

CCHD: Społeczne nauczanie Kościoła w praktyce
CCHD wzywa liderów i wszystkie wspólnoty do uznania godności wszystkich ludzi i powzięcia
wysiłków, aby polityka, prawo i systemy zawsze stawiały osobę ludzką w centrum uwagi.
Koncentrujemy się na życiu i godności osób o niskich dochodach, zmarginalizowanych lub
cierpiących z powodu niesprawiedliwości.
Pracujemy, aby wspierać i umacniać podstawową komórkę społeczną, jaką jest małżeństwo 		
i rodzina, oraz inne struktury mediacyjne, w tym parafie, społeczności lokalne, organizacje społeczne,
grupy rozwoju gospodarczego, pracownicze oraz inne stowarzyszenia.
Kiedy beneficjenci CCHD budują organizacje złożone z osób ubogich i pomagają im w podejmowaniu
aktywności w społecznościach oraz w wykorzystywaniu ich głosów, aby bronili swoich praw,
pomagają ubogim w wypełnianiu obowiązku uczestnictwa w życiu publicznym.
grupy CCHD organizują pracowników, aby bronili swych praw do posiadania bezpiecznych		
i godnych warunków pracy, ubezpieczenia społecznego na starość i zasiłku na wypadek utraty
pracy, pomagają im w organizowaniu związków zawodowych, by mogli oni zapewnić utrzymanie
sobie i swoim rodzinom.
Jesteśmy z tymi, którzy zostali dotknięci niesprawiedliwością gospodarczą i innym bezprawiem,
solidaryzujemy się z pokrzywdzonymi oraz staramy się tworzyć i umacniać wspólnoty, by wszyscy
mogli się rozwijać i promować dobro wspólne.

„Jeśli uczniowie Pana Jezusa chcą być prawdziwymi
ewangelizatorami, muszą siać namacalne nasiona nadziei.”
– Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Ubogich 2019 r.

Liczby
W latach 2018–2019 przy wsparciu CCHD organizacje, którym przyznano granty 			
odniosły następujące sukcesy:
• Zapewniły liderom i wspólnotom szkolenia, w których wzięło udział ponad 2500 osób.
• Utworzyły Biuro Standardów Pracy w Chicago i pomogły w obsadzeniu jego stanowisk.
Zadaniem biura jest wdrażanie i egzekwowanie polityki w zakresie praw pracowniczych.
• Utworzyły 100 nowych miejsc pracy z płacą minimalną.
• Pomogły lokatorom mieszkającym w 23 budynkach poprawić warunki mieszkaniowe.
• Zachowały ponad 800 niedrogich mieszkań.
• Zwiększyły zwrot kosztów Medicaid za usługi związane z opieką zdrowia psychicznego,
dodając 27,5 miliona dolarów na finansowanie środowiskowych usług w zakresie zdrowia
psychicznego w stanie Illinois.
• Współpracowały z prokuratorami, aby zredukować o 6,4% liczbę zbrodni obciążonych 		
i o 2,5% uwięzionych.

Początki

Zasięg działania

W 1969 r. Archidiecezja Chicago odegrała ważną rolę
w tworzeniu CCHD, organizacji założonej jako oficjalny program
Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych na
rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wprowadzania sprawiedliwości
społecznej. Biskupi, wśród których był kardynał Joseph Bernardin,
zauważyli nierówności społeczne lat 60. i poczuli się wezwani, by
podjąć odpowiednie działania. Pół wieku później CCHD jest wciąż
wierna swojej misji polegającej na mobilizowaniu Amerykanów
o niskich dochodach do podejmowania decyzji mających wpływ
na ich życie, na ich rodziny i wspólnoty.

CCHD wprowadza w życie katolickie nauczanie społeczne przez
wspieranie społeczności o niskich dochodach. Zwalcza pierwotne
przyczyny ubóstwa dzięki organizowaniu społeczności i wspieraniu
rozwoju gospodarczego. CCHD stara się przerwać niechlubny
krąg ubóstwa poprzez przyznanie grantów, edukację na temat
pierwotnych przyczyn ubóstwa i budowanie mostów solidarności
w powiatach Cook i Lake.
Doroczna kolekta stanowi jedyne źródło finansowania naszej pracy.
W 2018 r. zebraliśmy ponad $634,000, które zostały rozdzielone
pomiędzy 26 projektów w aglomeracji Chicago.

Zaangażowanie
Możesz pomóc w zmianie na lepsze przez:
1. SKŁADANIE DONACJI. 50% funduszy zebranych 		
w Archidiecezji Chicago pozostaje tutaj, aby wspierać 		
projekty w powiatach Cook i Lake.
2. EDUKACJĘ. CCHD oferuje programy edukacyjne na temat
pierwotnych przyczyn ubóstwa i niesprawiedliwości oraz
osób pokrzywdzonych. Oferuje programy o inicjatywach
zainspirowanych wiarą, które niwelują niesprawiedliwości.
3. WOLONTARIAT. Zaoferuj swój czas i wiedzę, służąc 		
w jednej z naszych grup lub świadcząc profesjonalne 		
usługi pro-bono beneficjentowi.

Złożenie ofiary można dokonać za pośrednictwem swojej parafii
lub poprzez wysłanie czeku na:
Office of Human Dignity and Solidarity – Archdiocese of Chicago
3525 South Lake Park Avenue · Chicago, IL 60653 · 312.534.3891
Zeskanuj tutaj, aby przekazać darowiznę
w Internecie lub odwiedź:		

CCHDchicago.org

