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Smoki, serca i tornistry
Druga połowa sierpnia w Ulini nad Bałtykiem należała do polskich

SMOKI, SERCA I

dzieci z Ukrainy. To one, dzięki wakacyjnej akcji Caritas Archidiecezji

TORNISTRY

Wrocławskiej „Uśmiech bez granic”, mogły swoim uśmiechem oraz
niezwykłymi rzeźbami z piasku zaczarować nadbałtyckie plaże. Na plaży
pojawiły się charakterystyczne zamki Polski, a nawet smok wawelski

NOWY STATUT PZC

wraz ze swoją jamą. - Dotykaliśmy kultury, tradycji i historii Polski.
Na piasku uczyliśmy się pisać po polsku – wspomina siostra Karolina
Słomińska. – Zrobiliśmy dekoracje, dzieci malowały Matkę Bożą, a także

KROMKA CHLEBA
CARITAS
ZAKOŃCZONA

swoje serca, które podarowały Jezusowi, by uczyć się kochać tak jak on.
Dzieci, oddając serca, budowały relację z Bogiem. Żeby budować ją
z koleżankami, kolegami i animatorami, oddały telefony komórkowe.
I choć nie było to łatwe, okazało się, że odłożenie świecących gadżetów
przyczyniło się do nawiązania prawdziwych, mocnych więzi.
W przeddzień wyjazdu do domu, 29 sierpnia, wszystkie dzieci

100 PROFILI NA
100 - LECIE START

dostały tornistry wraz z całym wyposażeniem. - Wielu dzieci nie stać
na Ukrainie na takie rzeczy – mówi siostra Karolina. - To są dla nich
piękne znaki, błogosławieństwo na nową drogę szkolną. One cieszą się,
bo wszystko jest kolorowe, piękne, a przez to jest w tym wiele miłości.
Te dzieci dotknęły tutaj piękna, a piękno zmienia człowieka.
Te wszystkie rzeczy będą dla nich wyrażeniem miłości i pamięci.
.......................................………………………………….......................

STATUT PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS PRZY PARAFII pw. N.N.w N.
utworzonego w ramach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
§ 1
1. Parafialny Zespół Caritas, zwany w dalszej części niniejszego statutu „PZC”, powołuje na
wniosek proboszcza miejscowej parafii Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zwany
dalej „Dyrektor Caritas” nadając nazwę „Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. N.N. w
N.Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
4. PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2
1. PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej.
§ 6
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami na wniosek
Zarządu,
§ 7
1. Zarząd PZC składa się z 3 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
§ 12
a) dochodów z imprez (festyny, loterie, aukcje, zabawy),
§ 13
3. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku wymagany jest podpis
Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu PZC.
§ 14
1. PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz zawierania
innych umów, z zastrzeżeniem pkt 2, bez pisemnej zgody Dyrektora Caritas.
2. PZC ma prawo ubiegania się o dotacje na prowadzenie swojej działalności statutowej
i zawieranie umów z tym związanych, w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
3. Podjęcie działalności gospodarczej przez PZC wymaga pisemnej zgody Dyrektora Caritas,
który nadaje regulamin prowadzenia działalności gosp § 20odarczej przez PZC.
§ 15
3. Dyrektor Caritas lub osoba przez niego upoważniona ma prawo kontroli majątku,
dokumentacji i gospodarki finansowej PZC w każdym czasie
§ 20
W razie rozwiązania PZC, jego środki materialne przechodzą na działalność charytatywną,
zgodnie z decyzją o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych podjętą przez
Dyrektora Caritas.
§ 21
1. PZC używa pieczęci o treści „Parafialny Zespół Caritas przy parafii pw. N. N. w N.
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Statut Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
§ 1
1. Parafialny Zespół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, zwany w dalszej części niniejszego statutu
"PZC", powołuje Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (dalej Dyrektor CAW), na wniosek
proboszcza parafii. Siedzibą PZC jest siedziba parafii.
4. PZC może zostać wyodrębniony podatkowo jako zorganizowana część parafii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2
1. PZC korzysta w swojej działalności z osobowości prawnej parafii, przy której został powołany.
§ 7
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
3.5 podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych i rozporządzanie finansami, w tym ustalenie
regulaminu wewnętrznego zarządzania środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku bankowym
PZC,
3.6 wydanie upoważniania członkowi zarządu do rozporządzania środkami zgromadzonymi na
rachunku PZC, w tym do dokonywania operacji na rachunku bankowym oraz dysponowania kartami
płatniczymi;
3.8 wyznaczenie miejsca do prowadzenia działalności PZC na terenie parafii.
§ 8
1. Zarząd PZC składa się z 3 lub 4 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz Wiceprezesa przy
4-osobowym składzie Zarządu.
§ 13
2. dochodów z imprez (festyny, aukcje, zabawy);
§ 14
3. Dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku zgodnie z treścią regulaminu o którym mowa
w § 7 ust. 3 pkt 5.
§ 15
1. PZC nie ma prawa zaciągania zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek oraz zawierania innych
umów, z zastrzeżeniem pkt 2, bez pisemnej zgody Proboszcza parafii, przy której PZC działa.
2. PZC ma prawo ubiegania się o dotacje (subwencję, etc…) na prowadzenie swojej działalności
statutowej i zawieranie umów z tym związanych, w porozumieniu z Dyrektorem CAW.
3. Podjęcie działalności gospodarczej przez PZC wymaga pisemnej zgody Proboszcza, który nadaje
regulamin prowadzenia działalności gospodarczej przez PZC zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
§ 16
3. Dyrektor CAW lub osoba przez niego upoważniona, za zgodą Biskupa Ordynariusza, ma prawo
kontroli majątku, dokumentacji i gospodarki finansowej PZC w każdym czasie.
§ 21
W razie rozwiązania PZC jego środki materialne przechodzą na działalność charytatywną, zgodnie z
decyzją o przeznaczeniu środków materialnych i finansowych podjętą przez Proboszcza, za aprobatą
Dyrektora CAW.
§ 22
1. PZC używa pieczęci, której nazwa określona jest w Dekrecie powołującym go do istnienia.
§ 23
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Niniejszy statut uchyla w całości dotychczas obowiązujące statuty PZC.
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KROMKA CHLEBA 21 - 22 września
W piątek i sobotę, 21, 22 września w wybranych sklepach odbyła się zbiórka żywności pod hasłem
„Kromka chleba dla sąsiada”. Wolontariusze Caritas zebrali ponad 85 700 kg żywności, która
została przekazana w postaci paczek dla 8000 starszych, potrzebujących osób.
Dziękujemy wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas oraz Szkolnych Kół Caritas, którzy
zaangażowali się w tę akcję i oprócz zbierania żywności, uśmiechem i życzliwym słowem
wspierają na co dzień potrzebujących seniorów.
W niedzielę 23 września na rynkach polskich miast oraz w parafiach, w których działają Parafialne
Zespoły Caritas odbyło się wspólne świętowanie i dzielenie się chlebem. Wydarzenia te były
wyrazem łączności z ubogimi i podkreśleniem, że najważniejszą rzeczą jest dzielenie się sercem.

100 profili na 100 - lecie START
Rozpoczęliśmy projekt, realizowany dzięki wspólnej
akcji Caritas Polska i Biedronki. Uczestników szkolimy
w zakresie bezpiecznej obsługi komputera, Internetu,
poczty elektronicznej oraz profilu na Facebooku.
Aby szerzej docierać z informacją o działaniach
wolontariuszy i edukować technologicznie seniorów,
chcemy stworzyć na Facebook’u profile Parafialnych
Zespołów Caritas.
Terminy: 18.10, 23.10, 26.10, 14.11, o godzinie 17.00
oraz 6.11, 10.11, , 17.11 o godzinie 10.00
Zgłoszenia : rzecznik@wroclaw.caritas.pl
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