SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Bełchatowie
Rok 2004
1. Nazwa i adres filii Chrześcijaoskiej Służby Charytatywnej w Bełchatowie:
Chrześcijaoska Służba Charytatywna
Filia w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 2
97- 400 Bełchatów
tel. (044) 632 10 49
2. Liczba pracujących wolontariuszy - 13 osób.
3. Godziny poświęcone pracy w filii:
wartośd godzin pracy w filii: 118 godz. × 5 zł = 590 zł
praca wymagająca osób wykwalifikowanych (korepetycje): 1256 godz. × 25zł =31400zł
4. Prowadzone projekty i działania:
Program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych - Program dotowany przez
Prezydenta m. Bełchatów prowadzony był od stycznia do grudnia 2004 rok w pomieszczeniach Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego w Bełchatowie. Trzy razy w tygodniu po 2 godz. dziennie, dziesięciu
wolontariuszy udzielało pomocy w nauce z języka polskiego, matematyki, angielskiego i niemieckiego
grupie około 15 - 25 osobowej w wieku od 8 do 16 lat, pochodzącej z rodzin ubogich lub patologicznych.
Wartośd programu 41.369,55 zł (dotacja 6.000,00 zł)
W ramach pedagogizacji rodzin patologicznych przeprowadzono programu pt.: "Szczęśliwa rodzina i jej
wrogowie". Uczestniczyło 15 osób.
Wartośd programu 1.410,00 zł.
Projekt "Kolonie" - sfinansowanie pobytu na koloniach dla dwojga dzieci z rodzin nisko usytuowanych wartośd 727,00 zł
Punkt Wydawania Odzieży - systematycznie w każdą środę od godz. 1700 - 1800 wydawana jest odzież
używana wszystkim ubogim z miasta i okolic Bełchatowa. Odzież dostarczona z organizacji ADRA oraz
uzyskiwana w wyniku zbiórki od mieszkaoców Bełchatowa.
Wartośd udzielonej pomocy 9.350,00 zł
Wyposażenie w meble i sprzęt AGD
Udzielono pomocy w wyposażeniu mieszkao 10 rodzin. Wydano: 4 szafki kuchenne, pralka wirnikowa,
lodówka, kuchnia gazowa, radio, sprzęt meblowy.
Wartośd udzielonej pomocy 2.000,00 zł
Opieka nad trzema 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.
Oświata zdrowotna - walka z nikotynizmem i alkoholizmem
Przeprowadzono pięciodniowy kurs odwykowy, Rzucam palenia" dla 30 osób z Bełchatowa i okolic.
"Kuracja antystresowa" była kontynuacją walki z nałogiem .
Ogółem brało udział 45 osób.
Wartośd przeprowadzonych programów 12.620 zł
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