
Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Małopolski
Grupa wolontariuszy
ul. Jaworznicka 10B 
32-500 Balin 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI

Grupy wolontariuszy w Chrzanowie
Rok 2015

1. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Małopolski:

 Chrześcijańska Służba Charytatywna         
 Oddział Małopolski
Grupa wolontariuszy
ul. Jaworznicka 10B 
32-500 Balin
Tel. (+48) 694204714
E-mail: chrzanow@chsch.pl 

2. Liczba osób działających w filii: 4 osoby

3. Godziny poświęcone pracy w filii –83 godziny:

 Wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji: 64 godz. x 11 zł = 704 zł
 Wartość godzin pracy administracyjnej: 8 godz. x 26 zł  = 208 zł 
   Wartość godzin pracy wymagającej kwalifikacji:  11 godz. x 60 zł = 660 zł

4. Prowadzone projekty i działania:

 Klub  zdrowia  -  zorganizowano  klub  zdrowia,  w  ramach  którego  odbyło  się  3
spotkania, w których uczestniczyło 70 osób.

 Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym  - jeden raz w listopadzie
przeprowadzono kurs antynikotynowy „W pięć dni rzuć palenie”. 

5. Udzielono wsparcia innym organizacjom: brak

6. Sponsorzy:

 Burmistrz miasta Chrzanowa
 Wolontariusze
 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
 Indywidualni darczyńcy
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Część finansowa:

Lp Rodzaj udzielonej
pomocy

Liczba
osób

objętych
pomocą

Liczba Wartość
w PLN

Źródła finansowania

I Klub Zdrowia

1 Praca wolontarystyczna 24 h *11 zł 264 Wolontariusze
2 Praca administracyjna 3 h * 26 zł 78 Wolontariusz
3 Prelegenci 3 h * 1,5 h * 60 zł 270 Wolontariusze

4 Wynajęcie pomieszczenia 3 *1,5 h * 100 zł 450
Burmistrz Miasta

Chrzanowa
5 Reklama, plakaty, ulotki 100 Zarząd ChSCh
6 Artykuły spożywcze 90 KADS w Balinie
7 Artykuły biurowe  30 KADS w Balinie

Wartość projektu 70 1 282

II Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym

1 Praca wolontariuszy 40 h * 11 zł 440 Wolontariusze

2 Praca administracyjna 5 h * 26 zł 130 Wolontariusz

3 Prelegent 7,5 h * 60 zł 450 Wolontariusz

4 Wynajęcie pomieszczenia 7,5 h * 100 zł 750 Burmistrz miasta 
Chrzanowa

5 Plakaty, ulotki 60 Indywidualni darczyńcy

Wartość projektu 5 1 830

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
UDZIELONEJ POMOCY

75 3 112

Wolontariusze ChSCh Oddział Małopolski w Chrzanowie w 2015 roku udzielili pomocy 75 osobom na
łączną  kwotę 3 112 zł.

Sporządził:
 
 

Tadeusz Mamica
                              Przedstawiciel Zarządu ChSCh Oddział Małopolski w Chrzanowie

Wartość pracy wolontarystycznej nie wymagającej kwalifikacji  przyjęto na podstawie minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w kraju.
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