
SPRAWOZDANIE  Z DZIAŁALNOŚCI 
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

W 2015 ROKU 

1. Dane parafii:
Nazwa parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dekanat tomaszowski
Rejon, do którego należy PZC Łódź
Adres parafii ul. Słowackiego 13/19 97-200 Tomaszów Maz
Telefon do parafii 44-724-13-93
Imię i nazwisko Księdza Proboszcza Ks. Zygmunt Nitecki

2. Dane Prezesa PZC:
Imię i nazwisko Ewelina Musialik 
e-mail ewelina.musialik@onet.pl
telefon 508-358-092

3. Informacje o PZC:
Rok powstania PZC 2014
Liczba wolontariuszy w PZC 28
Dzień i godziny otwarcia punktu Środa - 16.00-17.30,sobota - 9.30-11.00

4. Proszę zaznaczyć, w których akcjach proponowanych przez Caritas uczestniczy PZC: 
□ Jałmużna Wielkopostna, TAK
□ Wielkanocne Dzieło Caritas (Paschaliki, Chleb Miłości, Baranki)
□ Torba Miłosierdzia
□ Tornister pełen uśmiechów  TAK
□ Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (świece),
□ Serce na gwiazdkę
□ Drzewko Serc  TAK
□ Zbiórka Żywności „Tak, pomagam” TAK
Proszę opisać przebieg poszczególnych akcji (liczba osób włączających się w działanie, jego forma, 
rezultaty działania, komu i w jaki sposób została udzielona pomoc):

-udział w akcji " Jałmużna Wielkopostna" - zebrane środki finansowe przeznaczone na zakup żywności

do paczek

-" Tornister pełen uśmiechu" udało się zapełnić 31 tornistrów, z czego 26 dzieci z najuboższych rodzin 

z naszej parafii otrzymało wyposażony tornister

- Zbiórka Żywności  " TAK POMAGAM" w realizacji tej akcji brało udział 12 wolontariuszy PZC oraz 

włączyło się w pomoc SKC ze SP nr 14 - udzielana jest pomoc w formie paczek żywnościowych, pomoc  

ma charakter ciągły i systematyczny (1/3 zebranej żywności jest przekazywana do magazynu Caritas w 

Łodzi)

-" Drzewko Serc" w ramach tej akcji 132 dzieci otrzymało paczki ( dzieci były typowane do paczek 

przez katechetów z każdej ze szkoły  podstawowej mieszczącej się na terenie  parafii)
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5. Czy Zespół podejmuje własne działania charytatywne? Jeśli tak, proszę je zaznaczyć w okienku 

i krótko opisać:
□ wolontariat akcyjny (np. kwesty, festyny, kiermasze itp.) 

□ refundacja obiadów (dla ilu osób?):

□ wolontariat na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych, samotnych np.: pomoc w zakupach, transporcie, 

sprzątaniu (liczba osób objętych pomocą oraz liczba wolontariuszy)

□ wydawanie paczek żywnościowych dla ubogich w skali roku (dla ilu osób?):177 paczek dla 22 rodzin w tym 56 

osób

□ współfinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży (dla ilu osób?): 

□ współfinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży (dla ilu osób?): 

□ współfinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży (dla ilu osób?):

□ organizowanie bezpłatnych kursów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, korepetycji (ile osób uczestniczy, 

częstotliwość działań, rodzaj kursów?)

6. Czy Zespół podejmował działania charytatywne inne niż podane powyżej?
□ Tak
Jeśli tak, to proszę je wymienić i krótko opisać:
- zakup 1/2 tony opału dla 3 rodzin 

- wykupienie leków dla 1 rodziny
- zorganizowanie Pikniku rodzinnego pod hasłem " Ja, mama i tata z Panem Bogiem się brata" - w pikniku brało 

udział około 350 osób w tym 125 dzieci oraz wszyscy wolontariusze PZC i księża z parafii

- przeprowadzenie zbiórki pieniężnej dla Kubusia chorego na neuroblastoma - nowotwór złośliwy - w akcji brał 

udział cały zespół PZC

- zorganizowanie półkolonii letnich dla 11 dzieci z naszej parafii ( dzieci miały zapewnione drugie śniadanie, 

obiad, wycieczki i inne atrakcje)

- przygotowanie kolacji  w Cielętnikach dla tomaszowskich  pątników 199 pieszej pielgrzymki na Jasną Górę ,w 

akcji brało udział  7 wolontariuszy PZC

- ogłoszenie konkursu wieńców dożynkowych, przygotowanie nagród i ich wręczenie, poczęstunek chlebem po 

mszy św. - w akcji brało 12 wolontariuszy

- zakup podręczników szkolnych dla 1 dziecka

- uruchomienie przykościelnej świetlicy dla dzieci. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od

16.00 do 18.00. Wolontariusze PZC czynnie udzielają się w zajęciach na świetlicy.

- udział w akcji " EMBARGO" - wydawanie nadwyżek żywności - jabłek

- Zespól w ciągu roku prowadzi sprzedaż ozdób świątecznych . wianków , palm, książek

7. Zestawienie wpływów i wydatków:

Rok Wpływy Wydatki Saldo
2015 25.138,19 22.579,79 3.032,15

8. Uwagi i wnioski"
30.01.2016r.

Data sporządzenia sprawozdania
Ewelina Musialik

Podpis Prezesa PZC
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