
PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI  
  PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS ZA ROK 2020 

 
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) 

18 5 
 

II. Informacje związane z formacją członków 
 

Jak często odbywają się 
spotkania robocze? 

Jak wygląda formacja duchowa członków?  
(Msza św., nabożeństwa itp.) 

Raz na 2 miesiące Msze św. kilka razy w roku, katecheza formacyjna podczas 
spotkania roboczego (zawieszone w czasie pandemii) 

 
III. Działalność Parafialnego Zespołu Caritas 

 

1. Pozyskiwanie środków 
 

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

1. Rozprowadzanie świec wigilijnych (Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom) (1.720,00 zł – 1.600,00 zł dla Caritas Archidiec.)  

160 m., 
80 d. 

120,00 zł 

2. Rozprowadzanie paschalików (Wielkanocne Dzieło Caritas) 120 m., 
20 d. 

550,00 zł 

3. Rozprowadzanie chlebków miłości (Wielkanocne Dzieło Caritas) - - 
4. Skarbonki wielkopostne (Jałmużna Wielkopostna) - - 

5. Ofiary składane do puszek wg zwyczaju parafii 7 5.685,56 zł 

6. Ofiary z imprez parafialnych (np. festyny, loterie, inne) - - 

7. Ofiary złożone przez osoby wspierające 2 110,00 zł 

8. Inne źródła pozyskiwania środków (proszę wymienić poniżej) - - 

                     razem:         6.355,56 zł  
 

2. Działania 
poz. rodzaj wydatku liczba/ilość osób Koszt 

(wartość) 
1. Dofinansowanie opłat komunijnych 1 dziecko 300,00 zł 
2. Wyprawki szkolne - - 
3. Paczki świąteczne żywnościowe  

przygotowane we współpracy z Radą Osiedla 
Sołtysowice (udział Rady Osiedla 1000,00 zł) 

27 paczek żywnośc. i 
12 paczek upomink. 

600,00 zł 

4. Paczki mikołajkowe otrzymane z Caritas 25 paczek - 
5. Półkolonie - - 
6. Wsparcie finansowe rodzin  1 rodzina 50,00 zł 
7. Inne zakupy (jakie?):  - - 
8. Odzież   
9. Obiady dla dzieci - w szkole (sumarycznie za cały 

rok: 4 dzieci w okresie styczeń – marzec i wrzesień 
- październik) 

4 dzieci / miesiąc 2.028,00 zł 

 



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

Ø Rodzina Rodzinie – wsparcie rodziny w Syrii 
Ø Wpłata na misje (dzieci w Afryce) 

 
 

12 x 150,00 zł 
2 dzieci 

 
 

1.800,00 zł 
900,00 zł 

                   razem          5.678,00 zł 
saldo początkowe                               4.287,71 zł  

przychody w wymienionym okresie  6.355,56 zł 

wydatki w wymienionym okresie      5.678,00 zł 

saldo końcowe                                        4.965,27 zł 
 

3. Działania, inicjatywy, akcje podejmowane przez PZC, nie wymienione powyżej: 
 
Ø Przeprowadzenie wielkopostnej zbiórki żywności (w ramach akcji „torby miłosierdzia”) - 

zebrana żywność została przeznaczona dla osób które przychodzą systematycznie do 
klasztoru z prośbą o pomoc 

Ø Przeprowadzenie w marcu 2020 r. zbiórki na misje w Kazachstanie (kwota zbiórki 2288,50 zł 
przekazana na potrzeby klasztoru Franciszkanów w Kazachstanie) 

Ø Przeprowadzenie we wrześniu 2020 r. zbiórki na pomoc ofiarom wybuchu w Bejrucie (kwota 
zbiórki 949,00 zł) 

Ø Przeprowadzenie zbiórki żywności w ramach akcji „Tak pomagam” w dniach 25-26 września 
(zebrano 54,3 kg żywności w sklepie Netto) 

Ø Przeprowadzenie adwentowej zbiórki żywności – (żywność przekazana na prezenty 
świąteczne dla uboższych parafian oraz dla osób które przychodzą systematycznie do 
klasztoru z prośbą o pomoc. 

Ø Panie z Caritasu odwiedzają i utrzymują kontakt z osobami starszymi i samotnymi, oferując 
im pomoc w zakupach, wsparcie duchowe podtrzymując więzi społeczne ,oraz dostarczają 
gazetki z kościoła.  Są w ciągłym kontakcie i gotowe służyć pomocą. Członkinie PZC 
pamiętają i dbają o samotnych , chorych i przebywających w szpitalach parafianach. 
Przesyłając im paczki z żywnością i środkami czystości. Jest nawiązana  dobra współpraca z 
Radą Osiedla, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Parafią i Fundacją „Antoni”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, 07.01.2021r.                                                  ……………………………...................... 
miejscowość i data      pieczęć i podpis Prezesa PZC 
 
Sporządził w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (dla Caritas i a/a):  
Wojciech Bernaś 
 
 
 
…………………………….. 


