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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ 

Filia w Bełchatowie 

rok 2006 

 
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 działających w filii: 7 osób. 
3. Godziny poświęcone pracy w filii:  

 wartośd godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji : 806h×6zł = 4.836 PLN. 

 wartośd godzin pracy wymagającej kwalifikacji : 660h×35zł = 23.100 PLN. 
4. Prowadzone projekty i działania:  

a. Punkt pomocy - prowadzone były stałe dyżury w pomieszczeniach filii ChSCh w każdą środę w godz. 17:00 
- 18:00 Podczas tych dyżurów udzielano pomocy w zakresie odzieży, dla dorosłych i dzieci. Odzież ta 
pochodzi z magazynów ChSCh i darów anonimowych ofiarodawców. Wydano odzież, pościel i koce 
wartości około 4.550 zł. 

b. Wakacje - filia ChSCh zorganizowała w miesiącach wakacyjnych wypoczynek w Wilkasach na obozie 
stacjonarnym dla trojga dzieci. Łączny koszt z dowozem 1.143,17 zł. 

c. Stop! Nie pal - wyspecjalizowany terapeuta przeprowadził pięciodniowy kurs odwykowy dla palaczy. 12 
osób zgłębiało sposoby, prowadzące do porzucenia nałogu. Koszt oświaty zdrowotnej szacuje się na ok. 
4.520 zł. 

d. Nie zostaniesz sam! - długoterminowa opieka nad ludźmi starszymi, samotnymi, odrzuconymi prze 
rodzinę. Na tym polu pracowały trzy wolontariuszki 3-4 razy w tygodniu po 2 godz. u staruszki 87 letniej. 2 
razy w tygodniu po 3-4 h u 2 innych osób. 

e. Pomoc indywidualna - wyposażono osobę biedną w lodówkę. Wartośd pomocy 200 zł. 
f. Podaj dłoo - program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z rodzin patologicznych. W zadanie 

zaangażowało się 7 wolontariuszy. Udzielaliśmy korepetycji z różnych przedmiotów nauczania, głównie z - 
języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Pracowano z grupą 10 osobową głównie z gimnazjum i 
szkoły podstawowej. Podopieczni wywodzili się z biednych, patologicznych rodzin z Bełchatowa. Zajęcia 
odbywały się 2 razy w tygodniu (środa, czwartek). Udzielono 600 h korepetycji w roku 2006 
oszacowanych na 22.750 zł plus 3000 zł koszty wynajmu sal dydaktycznych = 25.750 zł. Kontynuowaliśmy 
program oddziaływao wychowawczych, otwierający zamknięte obszary dróg społecznych - m. in. 
autobusowe wyjazdy do teatru w Łodzi, zwiedzanie Arkadii, Nieborowa, wyjazdy w górki pod 
Częstochowę, kino i spektakl w Bełchatowie. Spotkanie towarzyskie w Dniu Dziecka w Bełchatowie stało 
się okazją do wspólnego integracyjnego spędzenia czasu rodziców i dzieci. Wszystko po to, by utrwalid 
rozbudzone zainteresowania kulturą i doczekad się pożądanych zachowao wartościujących. Wydaje się, że 
są to owoce naszych działao, przynoszące już widoczne rezultaty - podopieczni widzą już, jak można 
spędzad czas wolny, a jak go nie należy marnowad. Cieszy wyrugowanie niepowodzeo szkolnych i częstych 
wagarów. Program trwał od stycznia do 31 grudnia. 

 
 
 
 
 



Częśd finansowa 
 

Lp. 
Rodzaj udzielonej 

pomocy 
Liczba osób objętych 

pomocą 
Liczba 

Wartośd w 
PLN 

Źródła 
finansowania 

I "PUNKT POMOCY" 

1 Praca wolontarystyczna  50 h * 6 zł 300 zł 
Wolontariusze 

ChSCh 

2 Wartośd odzieży   4550 zł ChSCh, sponsorzy 

 Wartośd projektu 40  4850 zł  

II "WAKACJE" 

1 
Dofinansowanie obozu 

dla dzieci 
  962,5 zł Filia ChSCh 

2 
Koszty przejazdu i opłata 

pocztowa 
  180,67 zł Filia ChSCh 

 Wartośd projektu 3  1143,17 zł  

III "STOP! NIE PAL" 

1 Praca wolontarystyczna  20 h * 6 zł 120 zł 
Wolontariusze 

ChSCh 

2 Prelegent  10 h * 35 zł 350 zł Wolontariusz 

3 
Wartośd wynajętego 

pomieszczenia 
 10 h * 40 zł 400 zł Kościół ADS 

4 
Wartośd wynajętego 

sprzętu 
  500 zł Kościół ADS 

 Wartośd projektu 12  1370 zł  

IV "NIE ZOSTANIESZ SAM" 

1 Praca wolontarystyczna  736 h * 6 zł 4416 zł 
Wolontariusze 

ChSCh 

 Wartośd projektu 3  4416 zł  

V "POMOC INDYWIDUALNA" 
1 Sprzęt AGD   200 zł Darczyoca 

 Wartośd projektu 1  200 zł  

VI "PODAJ DŁOŃ" 

1 Praca wolontarystyczna  650 h * 35 zł 22750 zł 
Wolontariusze 

ChSCh 

2 
Wartośd wynajętej sali 

dydaktycznych 
  3000 zł 

ChSCh, Kościół 
ADS 

 Wartośd projektu 10  25.750 zł  

 
CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 

UDZIELONEJ POMOCY 
37.729,17 zł    

 
Filia ChSCh w Bełchatowie udzieliła w roku 2006 pomocy 69 osobom o wartości 37.729,17 zł. 

Sporządziła 
Brygida Mamioska 

Kierownik filii ChSCh w Bełchatowie 


