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Składając dobrowolny  
dar na nasze konto:  
26 1240 1994 1111 0010 
3045 8599

Znaczna część działalności Chrześcijańskiej 
Służby Charytatywnej opiera się na pracy 
wolontariuszy. Realizując tak różnorodne 
projekty nasza organizacja współpracuje 

również z urzędami miast, ośrodkami 
pomocy społecznej, bankami żywności, 
kościołami oraz innymi organizacjami 

pożytku publicznego i fundacjami. Nasza 
praca wspierana jest również finansowo 

przez osoby niezrzeszone w żadnych 
organizacjach – przez ludzi o wielkich 

sercach, wyczulonych na potrzeby drugiego 
człowieka. Dołącz do ich grona!

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozpo-
rządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(dalej: „RODO”): Administratorem danych osobowych jest Chrześci-
jańska Służba Charytatywna” (dalej: Organizacja), KRS: 0000220518. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizację w celu wykona-
nia umowy darowizny na rzecz Organizacji oraz dla celów szczegółowo 
opisanych na stronie www.bliskoserca.pl/RODO. Podanie danych jest 
niezbędne do zawarcia umowy darowizny. Podane dane osobowe będą 
przechowywane do końca okresu przedawnienia. Posiada Pani/Pan 
prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, 
ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz pra-
wo wniesienia skargi do organu nadzoru (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie przez Organizację danych osobowych narusza prze-
pisy RODO. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym 
momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 
Organizację. Szczegóły dotyczące sprzeciwu oraz innych zasad prze-
twarzania danych, w tym informacje o kategoriach odbiorców danych, 
celach przetwarzania oraz dokładne dane kontaktowe Organizacji opi-
sano na stronie www.bliskoserca.pl/RODO. W sprawach dotyczących 
danych osobowych prosimy o kontakt z ADO za pośrednictwem adresu 
e-mail: daneosobowe@blikoserca.pl.
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KRS 0000 220 518

Jesteśmy organizacją pożytku publiczne-
go (OPP). Na sercu leżą nam osoby znaj-
dujące się w potrzebie – uważamy, że 
każdy człowiek ma nieocenioną wartość, 
zasługuje na godne życie i szacunek. Na-
sze działania skupiają się wokół potrze-
bujących dzieci i młodzieży, osób ubogich, 
chorych, niepełnosprawnych, wykluczo-
nych społecznie, cierpiących oraz tych, 
które ucierpiały w wyniku katastrof lub 
wypadków.

BliskoSerca.pl

POMAGAMY DZIĘKI TOBIE!

Składając dar na projekt  
„Bądź Solidarny w Potrzebie”:  
54 1240 1994 1111 0010 
3162 7042

Przekazując nam 1% podatku:  
KRS 0000 220 518

Zostając wolontariuszem   
– napisz do nas w tej sprawie  
przez formularz kontaktowy: 

www.BliskoSerca.pl/kontakt/

Śledząc nas w mediach społeczno-
ściowych i udostępniając publikowa-
ne przez nas treści: 

www.facebook.com/Chrzesci-
janskaSluzbaCharytatywna/

Modląc się za naszą działalność



POMOC UBOGIM

Pomoc charytatywna osobom ubogim ma bardzo różno-
rodny charakter. Pomagamy emerytom, rencistom, oso-
bom niepełnosprawnym, bezrobotnym, rodzinom wielo-
dzietnym czy dzieciom i młodzieży. Udzielamy im pomocy 
przekazując żywność, ubrania, paczki dla dzieci jak również 
wspieramy merytorycznie i finansowo w ramach projektu 
„Bądź Solidarny w Potrzebie”. Jesteśmy dumni z tego, że 
możemy zaspokajać podstawowe potrzeby otaczających 
nas osób i cieszyć się ich szczęściem.

POMOC DZIECIOM I MŁODZIEŻY

Dzieci najbardziej odczuwają biedę i niedostatek. Naj-
młodszym zapewniamy pomoc szkolną, wyrównując 
ich szanse edukacyjne. Organizujemy również kolonie 
i wycieczki, spełniając tym samym marzenia o waka-
cjach. Organizujemy też spotkania okolicznościowe z 
upominkami i ciekawym programem, odrywając w ten 
sposób dzieci od biedy i codziennych trosk oraz dając 
im odrobinę radości. Prowadzone przez nas świetli-
ce środowiskowe, stwarzają najmłodszym okazję do 
spędzenia czasu w  bezpiecznym miejscu, gdzie mogą 
otrzymać pomoc w odrabianiu lekcji oraz ciepły posiłek.

POMOC ZDROWOTNA

Profilaktyka to najskuteczniejsza metoda zwalczania cho-
rób i uzależnień. Popularyzujemy więc zdrowy styl życia 
poprzez liczne programy edukacyjne i szkoleniowe na te-
renie całej Polski, takie jak: Kluby Zdrowia, mobilne wysta-
wy diagnostyczno-edukacyjne „Expo Zdrowie”, Akademia 
Zdrowego Pracownika „Vitality”, Szkoły Zdrowego Goto-
wania lub prelekcje i wykłady na temat np. stresu, uzależ-
nień czy profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

DZIAŁALNOŚĆ HARCERZY

Wspieramy działalność harcerzy – jako kolejny program 
na rzecz dzieci i młodzieży, dając im okazję do poznawania 
istotnych wartości, zawierania nowych przyjaźni, zdoby-
wania cennych umiejętności oraz rozwijania się w wielu 
dziedzinach życia. Program dla zuchów (dla najmłodszych 
uczestników) ukierunkowany jest na wsparcie rodzin.
Dzieci i młodzież spędzają czas na świeżym powietrzu, pod 
opieką instruktorów, w otoczeniu przyrody, gdzie zdobywają 
stopnie i sprawności według swoich zainteresowań. Organi-
zowane są również obozy i biwaki oraz obozy rodzinne.

Projekt:  
„BĄDŹ SOLIDARNY W POTRZEBIE”

Projekt ten zakłada konkretną pomoc dla tych, którzy znaj-
dują się w trudnej sytuacji finansowej. Udzielamy pomocy 
przede wszystkim tym, którzy wyczerpali już  możliwości 
wsparcia ze strony instytucji państwowych. Pomagamy 
w sfinansowaniu bądź dofinansowaniu: badań lekarskich, 
leczenia, zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, 
środków czystości czy środków higienicznych. Udziela-
my pomocy tym, których sytuacja nie pozwala na zakup 
opału na zimę czy opłacenie rachunków za energię, gaz 
lub czynsz. W ramach projektu BĄDŹ SOLIDARNY W PO-
TRZEBIE organizujemy również koncerty charytatywne – 
szczególnie na rzecz chorych dzieci. Wspieramy najczęściej 
rodziny wielodzietne, samotne matki, ludzi chorych, star-
szych, ofiary wypadków i katastrof naturalnych.

TWOJE WSPARCIE MOŻE DAĆ NADZIEJĘ TYM, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ!

POMAGAMY DZIĘKI TOBIE! BliskoSerca.pl

PROGRAM „ZDROWO NA NOWO  
– TWOJA DROGA DO ZDROWIA”

Program ten to 7-dniowy turnus zdrowotny, który re-
alizowany jest w ośrodkach wypoczynkowych prowa-
dzonych przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. 
Obejmuje on min. odpowiednio dobraną dietę, zajęcia 
ruchowe, liczne zabiegi, programy szkoleniowe, konsul-
tacje z lekarzem i dietetykiem. Na programach ZDROWO 
NA NOWO dbamy o indywidualne podejście do uczestni-
ków. Edukujemy, szkolimy, motywujemy i zachęcamy do 
podjęcia konkretnych działań na rzecz własnego zdrowia. 
Specjaliści – lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci, wyjaśniają 
pacjentom skąd biorą się ich problemy i dolegliwości oraz 
udzielają porad, dzięki którym goście odzyskują zdrowie i 
lepsze samopoczucie. 


