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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PZC 

Przy Parafii Św. Mikołaja w Wierzenicy za rok 

2012  

 

Zespół Caritas Wierzenicy liczy 20 czynnych członków.  

W okresie od 1.10 do 31.12 2012 podejmował się następujących działań  

 

 

I Świetlice, klub seniora: Kałowice , Wierzonka  

1.Klub Seniora – 18 osób spotkania w kaŜdy czwartek w świetlicy w Wierzonce   
 18:00 do 20:30 ,  w świetlicy w Karłowice od 14:00 do 17:00  

-zajęcia plastyczne 
- zajęcia koronkarskie , komputerowe, ćwiczenie pamięci,  
- wykonywanie ozdób świątecznych boŜonarodzeniowych  
 - w ramach klubu seniora spacery z kijkami w kaŜdy czwartek od 17:00 do 18:00  
- aerobik dla dorosłych ok. 16 osób  w kaŜdy wtorek od 19:00 do 20:00 
- spotkania kręgu biblijnego w kaŜdy poniedziałek od godz. 19:00 do 20:30   
2. Prowadzenie punktu przedszkolnego w świetlicy Wierzonce  dla dzieci  
w wieku od 3 do 4 lat – 18 dzieci  
w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku  
- organizowanie spotkań okolicznościowych  
3.  Świetlica w Karłowicach czynna 3 razy w tygodniu od godz 15:00 do 18:00 od 6 lat do 16 lat 
śr. w m-c  22 dzieci  
 Świetlica w Wierzonce czynna 4 x w tygodniu od 15:00 do 19:00 dla dzieci w wieku od 6 lat do 
16 lat  śr. w m-c 18 dzieci  
- zajęcia plastyczne 
- zajęcia resocjalizacyjne 
- wyjazdy do kina teatru, na basen, wycieczki jednodniowe,  
4. Prowadzenie sekcji sportowej  

- grupę siatkarek pozyskano środki na instruktora  animatora sportu dla 15 dzieci  
 

- poradnictwo:  

- porady prawne raz w m-c w pierwszą sobotę m-c / na umówioną godz./ śr w roku od 5 – 6 osób 
- psychologa dzieci przedszkolne – raz w m-cu   
- korepetycje:   

raz w tygodniu w czwartki od 15:00 – 17:00 śr, 5 dzieci 

- punkt odzieŜowy  - w kaŜdy poniedziałek od 18:00 – 19:00 

- zbiórki Ŝywności              2x do roku w Marketach na terenie gm. Swarzędz i w ramach Banku 

śywności 2x do roku , 2x razy w m-c poprzez Bank śywności 
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5. Organizowano imprezy i wyjazdy 

1.  Festyn parafialny z okazji 3 Maja / w festynie berze udział ok. 150 – 200 osób. 
Przygotowano poczęstunek w postaci:50 litrów zupy ogórkowej, 50 litrów barszczu 
czerwonego, upieczono 22 blach placka/  
2. Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
Co roku organizowany jest w innej części parafii.sr. bierze w niej udział ok. 150 dzieci i ok. 70 
opiekunów.  Dla dzieci przygotowano atrakcje: zjeŜdŜalnie, przejazdy bryczką, przejazdy na 
kucyku, malowanie twarzy, gry w szachy, pokazy straŜackie, strzelanie z wiatrówki, place 
plastyczne, lepienie w glinie, gry piłkarzami, bokser, byk rodeo   i zabawy sprawnościowe. 
KaŜde dziecko otrzymało upominek w postaci słodyczy. Przygotowano 50 litrów zupy, kiełbaski, 
ciasto, napoje.     
3 Festyn-  przywiązanie pielgrzymów na Maruszce:  
Powrót do wielowiekowej tradycji przywitania pielgrzymów powracających z Dąbrówki 
chlebem i smalcem.  Przygotowano poczęstunek w postaci bigosu przygotowano 30 kg , 
kiełbasek  10 kg, , grochówki  100 litrów, placka 20blach,   kawy lub herbaty. Poczęstowano ok. 
250 pielgrzymów a parafii, Czerwonak, Koziegłowy, Kicina, Poznania.  
 
3 Przygotowanie upominków dla dzieci z okazji Św. Mikołaja, udział w programie 
„Szlachetna Paczka/  
Wolontariusze przygotowali ok. 70 paczek z upominkami i niespodziankami. Dzieci witał Św. 
Mikołaj.  
4 Spotkania opłatkowe dla poszczególnych grup działających w świetlicy  
- niepełnosprawni, seniorzy, grupa modlitewna, wolontariusze ok. 45 osób  
- dzieic i młodzieŜ ok. 30 dzieci  
- dzieci przedszkolne wraz z rodzicami i dziadkami ok. 37  
5 Zabawy Andrzejkowe dla dzieci /śr. 40 dzieci  od 4 lat do 16 / 

Organizowano zabawę Andrzejkową z konkursami i zabawami. Przygotowano poczęstunek.  

6. Zabawa dla seniorów 

Zabawa została zorganizowana przy pomocy Ośrodka Opieki Społecznej w Szkole Podstawowej 
w Swarzędzu .  
 

7. Organizacja letni wypoczynku dla dzieci  i młodzieŜy turnus 2 tygodniowy dla 40 dzieci  
Wyjazd przygotowano w tym roku do Karpacza. Dzieci i dorośli  zwiedzali wiele ciekawych 
miejsc pod względem turystyczni: ŚnieŜkę, Samotnię, Szrenicę, Stóg Izerski, Skalne Miasto w 
Czechach, przyjazdy wyciągami krzesełkowymi, wędrówki szlakami górskimi.   

- organizacja tygodniowego wyjazdu dla niepełnosprawnych i seniorów dla  w ramach 
programu 50+  dla 50 osób  wyjazd  6 dniowy 
- przygotowanie wystaw i pokazów na ternie m. Poznania, gminy Swarzędz, parafii 

8. Udział w pokazach i wystawach   

Wystawa składała się z prac koronkarskich / aniołki, mikołajki, choinki, gwiazdki  i ozdoby 
świąteczne regionalne. Prace z koronek wykonywane są  od 2011 r.  ozdobiły choinki w kościele 
Wierzenicy. 
 Prace na Targach Poznańskich obejrzało ok. 1000 osób, W ogrodzie Botanicznym promocja 
dla seniorów 50+ prace obejrzało  ok. 300 osób. , w Domu Kultury w Swarzędzu ok. 100 osób, 
w świetlicy ok. 50 osób   

9. Organizacja  wyjazdy pielgrzymkowe do Lichenia, Częstowany i  Bydgoszczy.  
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Pozyskiwanie środków na udzielane formy pomocy 

-  zbiórki do puszek  na kwotę                            

- jałmuŜna wielkopostna                                        

-skarbonki …                                                          

- Paschaliki                                        

- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom .           

- dotacje ze środków publicznych 

1. Gmina Swarzędz  formie dotacji wyjazd wakacyjny dzieci i młodzieŜy  
 
2. Ośrodek Opieki Społecznej Swarzędzu i Czerwonaka  – – wakacyjny wyjazd dzieci i 
młodzieŜy 
  
3. Gmina Swarzędz  dotacja  na prowadzenie punktu wychowania przedszkolnego z rejonów 
wiejskich” wyrównywanie szans wychowawczo – edukacyjnych” 
 
4. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacja imprezy integracyjno 
– kulturalnej – turystycznej. 
  
5. Zarząd Powiatu Poznańskiego Wydział Promocji i Zdrowia –  udział seniorów  w zajęciach 
artystycznych i sprawnościowych” 

Od innych organizacji 

1.  wsparcie Caritas Archidiecezji Poznańskiej  na kwotę   
2. Indywidualni darczyńcy, sponsorzy, darowizny celowe,     

 

 


