
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ 

 
Filia w Bełchatowie 

Rok 2003 
 

1. Nazwa i adres filii Chrześcijaoskiej Służby Charytatywnej w Bełchatowie: 
 

Chrześcijaoska Służba Charytatywna 
Filia w Bełchatowie 
ul. Czapliniecka 2 

97- 400 Bełchatów 
 

2. Liczba pracujących wolontariuszy - 12 osób. 
3. Godziny poświęcone pracy w filii:  

 wartośd godzin pracy w filii: 400 godz. × 5 zł = 2 000 zł 

 praca wymagająca osób wykwalifikowanych (korepetycje):1500 godz.×25zł=37 500zł 
4. Prowadzone projekty i działania: 

 Program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych (nieformalna 
świetlica środowiskowa) - data rozpoczęcia: październik 2003 rok. Świetlica 
środowiskowa działa w pomieszczeniach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w 
Bełchatowie trzy razy w tygodniu przez 3 - 4 godz. dziennie. Dwunastu wolontariuszy 
udziela pomocy w nauce grupie około 20 - 30 osobowej w wieku od 9 do 15 lat 
pochodzącej z rodzin ubogich lub patologicznych. Wolontariusze pomagają im w języku 
polskim, matematyce, angielskim i niemieckim. 

 Projekt "Kolonie" - sfinansowanie pobytu na koloniach dla pięciorga dzieci z rodzin nisko 
usytuowanych - wartośd 2 000 zł 

 Punkt Wydawania Odzieży - systematycznie w każdą środę od godz. 1700 - 1800 
wydawana jest odzież używana wszystkim ubogim z miasta i okolic Bełchatowa. Odzież 
uzyskiwana jest w wyniku zbiórki od mieszkaoców Bełchatowa, którzy sami ją przynoszą 
do Punktu. 

 Opieka nad dwiema starszymi paniami odrzuconymi i opuszczonymi przez własne 
rodziny. 

 Pomoc ubogim - przekazanie ubogim: lodówki, maszynki gazowej, 3 kompletów 
pościelowych (nowe), dywanu, kompletu garnków, dwóch pierzyn, 4 poduszek i kołdry. 

 Informacja o udzielaniu korepetycji ukazała się w lokalnej gazecie.  
 

Część finansowa 
 

Rodzaj udzielonej pomocy Wartość w PLN 

Praca wolontarystyczna (400× 5 zł + 1 500 × 25 
zł) 

39 500 

Projekt Kolonie  2 000 

odzież  2 500  

lodówka  500 

maszynka gazowa  500 

3 komplety bielizny pościelowej 600 

dywan 100  

komplet garnków  100 

2 pierzyny, 4 poduszki, kołdra  300 

RAZEM 46 100 

 
 

Brygida Mamioska 
Kierownik filii ChSCh w Bełchatowie 


