
PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI  
  PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2019 

 
Parafia pw. Alberta Wielkiego 

 
we Wrocławiu - Sołtysowicach; ul. Redycka 10/12, 51-169 Wrocław 

 
I. Dane dotyczące członków 

 

liczba członków zwyczajnych liczba członków wspierających 
(jeśli są takie osoby) 

19 5 
 

II. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas 
 

1. Pozyskiwanie środków 
 

poz. Podejmowane dzieła i akcje ilość/liczba  wpływy 
(kwota) 

1. Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom) (2.138,00 zł – 1.440,00 zł dla Caritas Archidiec.)  

140 m., 
80 d. 

698,00 zł 

2. Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas) 
(1.750,00 zł – 1.140,00 zł dla Caritas Archidiec.) 

120 m., 
20 d. 

610,00 zł 

5. Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii 9 8.743,90 zł 

7. Ofiary złożone przez osoby wspierające 2 250,00 zł 

8. Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej) 
Ø Sprzedaż palm wielkanocnych (pomniejszona o koszty zakupu 

liści palmowych 1.910,00 zł – 400,00 zł) 

 
1 

 
1.510,00 zł 

                     razem:         11.811,90 zł  
2. Działania 

 

poz. rodzaj wydatku liczba/ilość osób Koszt 
(wartość) 

1. Dofinansowanie kolonii dla dzieci/młodzieży (Góra 
Św. Anny, kolonia Hallelu’Jah 

2 dzieci 250,00 zł 

6. Wsparcie finansowe rodzin (jedna rodzina – 
jednorazowe wsparcie, jedna rodzina comiesięczne 
wsparcie w okresie styczeń-lipiec) 

2 rodziny 1.150,00 zł 

9. Obiady dla dzieci - w szkole (sumarycznie za cały 
rok: 6-7 dzieci w okresie styczeń – czerwiec i 4 
dzieci w okresie wrzesień - grudzień) 

4-7 dzieci / miesiąc 5.442,00 zł 

10. Inne działania na rzecz osób potrzebujących pomocy 
(proszę wymienić): 

Ø Rodzina Rodzinie – wsparcie rodziny w Syrii 
Ø Dofinansowanie działania klubu „Albercik” 

 

 
 

11 x 150,00 zł 
5 x 50,00 zł 

 
 

1.650,00 zł 
250,00 zł 

                   razem          8.742,00 zł 
saldo początkowe                               1.217,81 zł  
 
przychody w wymienionym okresie  11.811,90 zł 
 
wydatki w wymienionym okresie      8.742,00 zł 
 
saldo końcowe                                        4.287,71 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej: 
 
Ø Przeprowadzenie wielkopostnej zbiórki pampersy dla dorosłych i chusteczki nawilżające dla 

hospicjum przy ul. Poświęckiej.  
Ø Przeprowadzenie adwentowej zbiórki bielizny i termosów przeznaczonych dla ubogich i 

bezdomnych korzystających z łaźni Caritasu na Ostrowie Tumskim. 
Ø Przeprowadzenie 08.12.2019r. zbiórki na zorganizowanie wigilii w kuchni charytatywnej 

przy al. Kasprowicza dla najuboższych miasta Wrocławia (zebrane  i przekazane do kuchni 
zostało 1.086 zł) 

Ø Wspólne dekorowanie choinki przed kościołem oraz pomoc komitetowi organizacyjnemu 
ESM Taizé przy poczęstunku ciast. Dochód ze sprzedaży ciast został przeznaczony na 
zapewnienie śniadań dla pielgrzymów ESM Taizé w parafii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sporządził Wojciech Bernaś 
 
 
 
 
 


