Sprawozdanie z działalności
Zespołu Parafialnego Caritas – ZPC w Pęcicach za 2017 rok.
W 2017 roku ZPC w Pęcicach prowadził działalność mającą na celu pozyskiwanie środków na
ustalone zadania. Do zadań ZPC zalicza się w głównej mierze działalność charytatywną na
rzecz potrzebujących mieszkańców parafii. Pomocą zostały objęte 43 osoby (17 rodzin).
Wpływy
Środki zgromadzone zostały w ramach:
 1% podatku uzyskanego za pośrednictwem Caritas AW (9.500,00 zł).
 Darowizn bezpośrednich na dedykowane konto parafialne wraz z odsetkami (2.001,50
zł).
 Środków ze sprzedaży świec Caritas i ciast (2.748,00 zł).
 Zbiórek do puszek (1.878,20 zł).
Cel i zadania Zespołu
Podstawowym celem Zespołu jest praktyczna realizacja chrześcijańskiej zasady miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość i rasę. Celem równorzędnym jest upowszechnianie wśród członków wspólnoty parafialnej
postawy chrześcijańskiego miłosierdzia, otwarcia na drugiego człowieka, odpowiedzialności,
uczciwości, rzetelnej pracy i umiejętności współdziałania.
W szczególności Zespół w bieżącym roku koncentrował się na:
przygotowywaniu i przekazywaniu osobom potrzebującym w parafii paczek świątecznych
zawierających artykuły żywnościowe, środki czystości i zabawki (7.050,89 zł).
finansowaniu kolonii dla czwórki dzieci z rodzin potrzebujących (5.998,50 zł).
zorganizowaniu akcji Plecak Szkolny, której celem było zebranie wyprawek dla jedenaściorga podopiecznych.
zakupie artykułów pierwszej potrzeby takich jak pieluchy, węgiel, prąd, ubrania i leki dla
potrzebujących (3.194,67 zł).
zorganizowaniu akcji Listy do Świętego Mikołaja, w której parafianie spełniali marzenia
piętnaściorga najmłodszych podopiecznych.
Caritas Archidiecezji Warszawskiej przekazał naszej parafii 22.800,00 zł z 1% podatku
za 2016 rok. Dnia 18/01/2018 środki te wpłynęły na konto parafialne Caritas.
Na koniec 2017 roku w kasie i na koncie bankowym ZPC zostało 7.280,08 zł do wykorzystania na cele charytatywne w 2018 roku.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe umożliwiające pomoc
potrzebującym z naszej parafii. Osoby, które wpłaciły darowiznę na konto i planują ją
odliczyć w deklaracji podatkowej za 2017 rok mogą przyjść do zakrystii po odbiór sprawozdań potwierdzających wpłatę i przeznaczenie przekazanych pieniędzy.

