
             Żerniki Wrocławskie, 31.01.2022 r.
 

SPRAWOZDANIE  ZA ROK  2021

    z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS w Żernikach Wrocławskich.

1.Zespół CARITAS  przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich  pracował 
w  2021r. w składzie:

Anna Świtoń Żerniki Wrocławskie (prezes zarządu)
Elżbieta Jaszczyńska  Żerniki Wrocławskie (skarbnik)
Marianna Pachlita       Biestrzyków
Janina Boruń               Biestrzyków
Małgorzata Kowcz Smardzów
Grażyna Błażejewska Żerniki Wrocławskie

2.Wydawanie darów i odzieży odbywało się, tak jak w poprzednich latach, raz w tygodniu we wtorek w godzinach : 16.30 -
17.30 z przerwami z powodu pandemii.

3.W 2021r. zespół dyżurował 14 razy. Z pomocy skorzystało 25 osób. Dary w postaci artykułów spożywczych i chemii
gospodarczej  wydawano przedstawicielom 4 rodzin i 6 osobom samotnym. Do dyspozycji była też odzież używana.

   W czasie dyżurów członkinie zespołu pomagały w rozładowaniu i ułożeniu przywożonych artykułów spożywczych,   
wydawały żywność i artykuły chemiczne, sortowały przynoszoną odzież, pomagały przy wyborze odpowiednich ubrań i 
włączały się do prac porządkowych w pomieszczeniach PZC.

4.Dla potrzeb naszego zespołu parafialnego członkinie zespołu dokonały w 2021r. zakupów artykułów spożywczych, 
chemii gospodarczej i kosmetyków na kwotę 1.126,98 zł (  bez akcji PACZKI).

.
5.Żywność oraz  artykuły chemii gospodarczej i kosmetyki wydawane osobom potrzebującym z naszego magazynu 

„Caritas” są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez zespół. Odzież nie podlega ewidencji.  W II półroczu 2021r. 
zespół zrezygnował z zakupu artykułów chemii gospodarczej i kosmetyków.

6. Zespół Caritas przeprowadził (z pomocą innych wspólnot parafialnych) dwie akcje „Paczka dla seniora”:
a) przed Wielkanocą  - 93 paczki;
b) przed Bożym Narodzeniem – 104 paczki.

   W każdej paczce, oprócz artykułów spożywczych, była kartka świąteczna z życzeniami od ks. Proboszcza oraz  kartki z 
życzeniami,  przygotowane przez uczniów naszej szkoły podstawowej, dzięki inicjatywie katechetów.  

   Paczki zasponsorowali nasi parafianie w kwocie 9.840,00 zł.

8. Nasz zespół Caritas przygotował już po raz szósty wyjazd nad morze do Łeby ( w czerwcu 2021 )  dla 40 osób  w ramach
Wakacyjnej Aktywizacji Seniorów. Mimo ograniczeń związanych z pandemią wyjazd był udany.

9.Działalność naszego zespołu „Caritas” w 2021 roku wspomagali finansowo parafianie :
darowizny dla  Caritas (w tym 400zł ze zbiórki na paczki)          626,00 zł
darowizny na akcję Paczki (Wielk. i B.Nar.)                              9.840,00 zł

-------------------------------------
           Razem przychody  :                    10.466,00 zł

10.Wydatki w 2021 roku:   
                           -zakupy artykułów spoż. i chemii gospodarczej:                          1.126,98 zł
                           -paczki dla seniorów :                                                  9.840,00 zł
                                                                    Razem wydatki:                                    10.966,98 zł

11.Rozliczenie kasy zespołu:  
saldo początkowe:  (01.01.2021r.)                                     781,45 zł
przychody:                                                                     10.466,00 zł
rozchody:                                                                       10.966,98 zł

 saldo końcowe :     (31.12.2021 r.)                                    280,47 zł

    
 

Sprawozdanie  przygotowała : Anna Świtoń – Prezes Zarządu


