SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
W 2018 ROKU
1. Dane parafii:
Nazwa parafii
Dekanat
Rejon, do którego należy PZC
Adres parafii
Telefon do parafii
Imię i nazwisko Księdza Proboszcza

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
tomaszowski
Łódź
ul. Słowackiego 13/19, 97-200 Tomaszów Maz.
44 – 724 - 13 - 93
Ks. kanonik Zygmunt Nitecki

2. Dane Prezesa PZC:
Imię i nazwisko
e-mail
telefon

Ewelina Musialik
ewelina.musialik@onet.pl
508-358-092

3. Informacje o PZC:
Rok powstania PZC
Liczba wolontariuszy w PZC
Dzień i godziny otwarcia punktu

2014
26
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
□ Tytka Charytatywna - 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 były na zakup żywności
do paczek
- „ Tornister pełen uśmiechu” – udało się zapełnić 30 tornistrów, z czego 25 dzieci z najbardziej potrzebujących
rodzin z naszej parafii otrzymało wyposażony tornister, 5 zostało przekazane do Caritas Archidiecezji Łódzkiej
- „ Tytka Charytatywna” – dzięki ofiarności parafian zostało wypełnionych 95 tytek ( żywnością i chemią)
- „ Drzewko Serc” w ramach tej akcji 50 dzieci otrzymało paczki ( dzieci były typowane do paczek przez
katechetów z każdej szkoły podstawowej mieszczącej się na terenie parafii)
- Zbiórka żywności „ TAK POMAGAM” – w realizacji tej akcji brało udział 16 wolontariuszy PZC , do pomocy
przyłączyły się SKC ze SP nr 1 i nr 14 – zebrana żywność i art. chemiczne przeznaczone są do paczek
żywnościowych , pomoc w formie żywności ma charakter ciągły i systematyczny ( 1/3 zebranej żywności jest
przekazywana do magazynu Caritas w Łodzi),
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- Zbiórka żywności „Kromka Chleba” – w realizacji tej akcji brało udział 14 wolontariuszy PZC

5. Czy Zespół podejmuje własne działania charytatywne? Jeśli tak, proszę je zaznaczyć w okienku
i krótko opisać:
□ wolontariat akcyjny
□ wolontariat na rzecz osób potrzebujących, niepełnosprawnych, samotnych np.: pomoc w zakupach 2 osobom
starszym, samotnym – 2 wolontariuszy
□ wydawanie paczek żywnościowych dla ubogich w skali roku – wydano 150 paczek dla 27 rodzin ( 44 osób) w
tym pomocą zostały objęte 3 osoby bezdomne, 3 osoby otrzymały pomoc interwencyjnie z poza terenu
naszej parafii.
Osoby bezdomne w zamian za pomoc w sprzątaniu terenu przykościelnego otrzymały pomoc w formie
żywności, skorzystały z kąpieli i czystej odzieży
□ współfinansowanie kolonii dla dzieci i młodzieży

6. Czy Zespół podejmował działania charytatywne inne niż podane powyżej?
□ Tak

Jeśli tak, to proszę je wymienić i krótko opisać:
- przygotowywanie spotkania opłatkowego dla pielgrzymów 202 Tomaszowskiej Pieszej Pielgrzymki
- Parafialny zespół Caritas przygotował poczęstunek dla uczestników rekolekcji dla maturzystów.
- zorganizowanie Pikniku rodzinnego pod hasłem " Ja, mama i tata z Panem Bogiem się brata" - w pikniku brało
udział około 350 osób w tym 130 dzieci oraz wszyscy wolontariusze PZC i księża z parafii
- przygotowanie kolacji w Cielętnikach dla tomaszowskich pątników 202 pieszej pielgrzymki na Jasną Górę ,w
akcji brało udział 8 wolontariuszy PZC
- ogłoszenie konkursu wieńców dożynkowych, przygotowanie nagród i ich wręczenie, poczęstunek chlebem po
mszy św. - w akcji brało 6 wolontariuszy
18 listopada obchodziliśmy II Światowy Dzień Ubogich, członkowie naszego Zespołu wspólnie z osobami
objętymi pomocą przez naszą parafię spotkali się przy herbacie i ciastku.

-

- prowadzenie 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. Dzieci w trakcie zajęć mają
zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, otrzymują posiłek..
Ponadto systematycznie są ewangelizowane, systematycznie uczestniczą w nabożeństwach.
- członkowie zespołu brali udział w skupieniu PZC w Porszewicach
- systematyczna współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, na
podstawie porozumienia pracownicy MOPS wydają skierowania osobom potrzebującym pomocy w formie
żywności
- współpraca z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło w Tomaszowie Mazowieckim – przekazywanie
żywności, odzieży
- wolontariusze naszego zespołu sprzątali sale kościelne
- 2 wolontariuszy PZC brało udział w projekcie „ASOS – AKTYWNY SENIOR”
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- Zespół brał udział w projektach „ WOLNTARIAT NA MIARĘ” i „SZTAFETA POKOLEŃ”
- Zespół w ciągu roku prowadzi sprzedaż ozdób świątecznych, wianków , palm, książek, kredy i kadzidła, rogali.

7. Zestawienie wpływów i wydatków:
Rok

Wpływy

Wydatki

Saldo

2018

22.023,41

16.555,62

5.468,59

31.01 2019r.
Data sporządzenia sprawozdania

Ewelina Musialik
Podpis Prezesa PZC
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