Chrześcijaoska Służba Charytatywna
Filia w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 2
97- 400 Bełchatów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Bełchatowie
rok 2005
1. Nazwa i adres filii Chrześcijaoskiej Służby Charytatywnej w Bełchatowie:
Chrześcijaoska Służba Charytatywna Filia w Bełchatowie
Filia w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 2
97- 400 Bełchatów
telefony: (044) 632 10 49
2. Liczba osób działająca w filii: 10 osób.
3. Godziny poświęcone pracy w filii 1 515 w tym:
nie wymagających umiejętności specjalistycznych: 880 godz. × 6 zł = 5 280 zł
wymagających umiejętności specjalistycznych: 635 godz. X 35 zł = 22 225 zł
4. Zarząd:
Kierownik - Brygida Mamioka
skarbnik - Halina Wojtkiewicz
5. Prowadzone projekty i działania:
Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych "Podaj dłoo" - zadanie
powierzone przez Prezydenta Miasta Bełchatowa realizowane w okresie 1.01.2005 do 31.12.2005 polegające
na:
udzieleniu 583 godzin korepetycji w roku 2005 dzieciom z biednych rodzin dysfunkcyjnych z
języka polskiego, angielskiego, matematyki i innych przedmiotów nauczania. Korepetycje udzielano
w grupach 10-12 osobowych dla dzieci w wieku od 9-16 lat z częstotliwością 2 razy w tygodniu.
kontynuowaniu programu oddziałowywao wychowawczych, otwierający zamknięte obszary dróg
społecznych - w ramach tego projektu odbyły się m.in. autobusowe wyjazdy do Łodzi, do
Filharmonii Łódzkiej, kina i teatru. Wszystko po to, by utrwalid rozbudzone zainteresowania kulturą
i sztuką, doczekad się pożądanych zachowao wartościowych. Wyrugowanie drugoroczności i
niepowodzeo szkolnych sprawia, iż podopieczni nie czują się piętnowani w środowisku
rówieśników, bardziej wierzą w swoje umiejętności i nie ?ratują się? już ucieczkami z lekcji.
Wolontariusze przepracowali w ramach tego programu 292 godzin.
Długoterminowa opieka nad ludźmi starszymi, niedołężnymi, odrzuconymi przez rodzinę zadanie realizowane przez jedną wolontariuszkę poświęcającą nie tylko czas ale wielokrotnie
również środki finansowe
Punkt wydania odzieży - systematycznie raz w tygodniu rozdawanie nieodpłatnie potrzebującym
odzieży dla dorosłych i dzieci pochodzącej m.in. z centralnych zasobów ChSCh w Warszawie i darów
osób fizycznych.
Kolonie dla dzieci - wysłanie trójki biednych dzieci na kolonie
Oświata zdrowotna - walka z nikotynizmem i alkoholizmem:
Pięciodniowy kurs odwykowy "Rzucam palenie" - prelegent Tomasz Żelazko
Trzydniowa "Kuracja antystresowa" - prelegent Tomasz Żelazko
Spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu - odbyto łącznie 5 spotkao,
Indywidualne spotkania dla osób uzależnionych od alkoholu - odbyto 5 spotkao,
Pomoc rzeczowa - wyposażono biedną, wielodzietną rodzinę w używany segment pokojowy.

Częśd finansowa
Rodzaj udzielonej
Liczba osób
Wartośd pomocy
Źródło
Wyliczenie
pomocy
objętych pomocą
[zł]
finansowania
Program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych "Podaj dłoo"
Wartośd pracy
wolontariuszy

583 godz x 35 zł +
292 godz x 6 zł

Wynajem sali

Razem

12

22 157

wolontariusze

6 000

Urząd Miasta
Bełchatów, Kościół
Adwentystów Dnia
Siódmego w
Bełchatowie

28 157

Długoterminowa opieka nad ludźmi starszymi, niedołężnymi, odrzuconymi przez rodzinę
Wartośd pracy
wolontariuszy

2

192 godz x 6 zł

1 152

Wolontariusze

576

Wolontariusze

6 090

Filia ChSCh

Punkt Wydawania Odzieży
Wartośd pracy
wolontariuszy
Wydana odzież

96 godz x 6 zł

Razem

97
6 666
Oświata zdrowotna - walka z nikotynizmem i alkoholizmem

Wartośd pracy
wolontariuszy

52 godz x 35 zł + 316
godz x 6 zł

Wynajem sali

(2 godz x 5 dni + 2
godz x 3 dni + 2 godz
x 5 dni) x 40 zł

Materiały
szkoleniowe
ulotki
plakaty
Promocja w mediach
rzutnik

35 szt x 5 zł + 35 szt x
4 zł
1000 szt x 0,5 zł
400 szt x 1 zł
8 dni x 100 zł

Razem

35

Udzielona pomoc

3

3 716

wolontariusz

1 040

Kościół
Adwentystów Dnia
Siódmego w
Bełchatowie

315

Filia ChSCh

50
400
2 000
800

Filia ChSCh
Filia ChSCh
Radio Bełchatów
Filia ChSCh

8 321
Kolonie dla dzieci
1 632

sponsor
sponsor

Pomoc rzeczowa
Segment meblowy

4

300

Ogólna wartośd
udzielonej pomocy

153

46 228

Filia ChSCh w Bełchatowie w roku 2005 udzieliła pomocy na łączną kwotę 46 228 zł.
Sporządziła
Brygida Mamioska
Kierownik filii ChSCh w Bełchatowie
Wartośd pracy wolontarystycznej nie wymagającej specjalisty przyjęto na podstawie zapisów ustawy z dnia 28 lipca
2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych
ustaw pkt. 42 art. 1 (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 z 2005)

