
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

za rok 1999

Chrześcijańska  Służba  Charytatywna  w  roku  1999  skupiła  główną  swoją  uwagę  na  pomocy  potrzebującym

powodzianom i dzieciom z Ukrainy. W ciągu całego roku prowadzono akcję pt.: Pomóż dzieciom Ukrainy.

W dniach 2-6 kwietnia 1999 r. - zgodnie z uchwałą podjętą na posiedzeniu rady Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

w Opolu dnia 28 marca 1999 r., dwaj pastorzy: Mariusz Maikowski oraz Zenon Nawrot udali się na Ukrainę celem

zaproszenia 40-osobowej grupy dzieci na organizowany wypoczynek w Zakopanem latem roku 1999 r. Były to dzieci z

najuboższych rodzin, z którymi w ramach akcji "Pomóż Dzieciom Ukrainy" współpracuje Kościół Adwentystów Dnia

Siódmego w zachodniej Ukrainie. Ich zadaniem było również rozpoznanie sytuacji ekonomicznej wśród społeczeństwa

zamieszkującego tereny popowodziowe, jak i te na które została w styczniu 1999 r. skierowana pomoc humanitarna

przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Dotarła do takich miejsc jak: Włodzimierz Wołyński, Stryj, Mukaczewo i Lwów.

Podczas pobytu na Ukrainie zajęto się niżej wymienionymi sprawami:

Przeprowadzono rozmowę z kierownictwem Konferencji Zachodniej Kościoła Adwentystów D.S. na Ukrainie (Lwów I i II, Stryj

oraz  połączona  rada  zborów  I,  II,  III  w  Mukaczewie.  Rozmowy  dotyczyły  przekazanych  darów  i  sposobu  ich

rozdysponowania, oraz dalszej współpracy w tym zakresie.

1.

Złożono  wizytę  na  Zakarpaciu  w mieście  Mukaczewo  i  jego  okolicy,  gdzie  uczestniczono  w specjalnym nabożeństwie

dziękczynnym na  którym zostały złożone  szczególne  podziękowania  Bogu za  ludzi,  którzy nie  są  obojętni  na  potrzeby

innych. Zwizytowano tereny zniszczone powodzią, gdzie szczególnie wstrząsające wrażenie wywarła wizyta w obozie dla

uchodźców z Afganistanu, Sri Lanki, Wietnamu i innych państw.

2.

W Mukaczewie odbyło się wspólne spotkanie z delegacją amerykańską organizującą pomoc w zakresie medycznym - dla

Ukrainy (zwalczanie narastającej gwałtownie liczby zachorowań na gruźlicę), w czasie którego wstępnie omawiano wspólne

zorganizowanie leczenie sanatoryjnego dla dzieci z chorobami popromiennymi z rejonów Czarnobyla.

3.

Po przeprowadzonych rozmowach,  wizytach i przeanalizowaniu aktualnej sytuacji ekonomicznej,  prawnej (przepisy

celne,  zezwolenia  itp.),  wysokich  kosztów  transportu  oraz  trudności  wynikających z  obecnej  wszędzie  korupcji,

zaproponowano następujące sugestie,  które ułatwią dalszą pomoc oraz pozwolą na uniknięcie zbędnych kosztów i

komplikacji:

Skoncentrowanie  się  na pomocy żywnościowej  w możliwie  jak najszerszym zakresie  terytorialnym. W  pierwszej  jednak

kolejności pomocy tej należy udzielić dla ADRA w Mukaczewie, która ma na swoim wyłącznym utrzymaniu ponad 300 osób,

w tym około 80-90 dzieci w obozie dla uchodźców. Największym problemem jest powszechnie panujący tam głód, łagodzony

zazwyczaj tylko skromną kromką chleba w ciągu doby! Mukaczewo do końca kwietnia 1999 r. zwolnione jest z przepisów

wymagających specjalnych zezwoleń centralnych władz Ukrainy na udzielanie pomocy żywnościowej.

1.

Pomoc w zakresie środków higieny i lekarstw dla obozu w Mukaczewie.2.

Zakup maszyn i pieca dla uruchomienia małej piekarni w Mukaczewie.3.

Żywność należy zakupić na terenie Ukrainy w pobliżu miejsc, do których kierowana jest pomoc (ceny artykułów pierwszej

potrzeby są niższe, niż w Polsce). Pozwoli to na uniknięcie zbędnych kosztów transportu, skomplikowanych formalności oraz

szybką i bezpośrednią dystrybucję.

4.

Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy, wyrażają wielką wdzięczność za okazaną pomoc i przekazują

wszystkim ofiarodawcom najszczersze podziękowania.

W dniu 6 stycznia 1999 r. do Mukaczewa na Ukrainie dotarł zorganizowany przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną

transport żywności i odzieży. Dary te dzięki niezwykłemu zaangażowaniu mukaczewskich adwentystów trafiły do osób

najbardziej potrzebujących: ofiar powodzi, rodzin wielodzietnych, ludzi chorych i samotnych.

Chrześcijańska Służba Charytatywna zaprasza 12 dzieci z Mukaczewa. Przekazuje również 300 DM na zakup mąki do

wypieku chleba oraz pieniądze na wyrobienie paszportów dla zaproszonych do Polski dzieci.

Akcja POMÓŻ DZIECIOM UKRAINY

Akcja ta została rozpoczęta w listopadzie 1998 roku przez rozwinięcie kampanii promocyjno-informacyjnej poprzez

listy, ogłoszenia i wywiady prasowe oraz informacyjno-telewizyjne.



Koordynacja krajowa - Maksymilian A. Szklorz i Mariusz Maikowski

Koordynacja  diecezjalna (w ramach Kościoła Adwentystycznego) - Krzysztof Woźniak,  Grzegorz Korczyc,  Jarosław

Dzięgielewski

Koordynacja miejscowa i ekspedycji w Bielsku-Białej - Zygmunt Jaksz

Kierownik kolonii letniej w Zakopanem - Zenon Nawrot

Koordynacja korespondencji - Anna Jagiełło

Księgowość - Elżbieta Majkowska

Zbiórki darów prowadzone były w 45 kaplicach Kościoła Adwentystycznego i w 10 innych obiektach. Zbiórki darów

pieniężnych  prowadziło  96  zborów  Kościoła  Adwentystycznego,  a  ilość  wszystkich  darczyńców  zbiorowych  i

indywidualnych,  którzy  przesłali  dary  pieniężne  przekroczyła  liczbę  470.  W  projekcie  "Pomóż dzieciom  Ukrainy"

współpracowały  także  Caritas  w  Bydgoszczy,  Toruniu  i  Olsztynie,  parafie  rzymsko-katolickie  w  Grodzisku

Mazowieckim i Markowej oraz liczne szkoły. Udział wolontariuszy ograniczał się do prowadzenia zbiórek i ekspedycji

darów  rzeczowych,  sprzedaży  cegiełek,  upowszechniania  materiałów  reklamowych,  transportowania  darów  do

magazynów zbiorczych w Podkowie Leśnej i Bielsku Białej oraz prowadzenia kwesty ulicznej i innych niezbędnych

czynności.

W ramach projektu "Pomóż dzieciom Ukrainy" podjęto następujące przedsięwzięcia:

Wysłano ciężarówki z darami dla następujących miast: Włodziemierz Wołyński (3 styczeń '99), Mukaczewo (3 styczeń '99),

Stryj (30 styczeń '99), Lwów i woj. wołyńskie (26 maj '99), Mińsk na Białorusi (10 czerwiec '99)

Przekazano dary dla dzieci-kolonistów z Ukrainy (24 sierpień '99)

Sfinansowano w całości przyjazd i 2-tygodniowy pobyt w Zakopanem 41 dzieci i 3 opiekunów z Ukrainy (10-24 sierpień '99)

Odbyto dwie podróże kontrolno-organizacyjne na Ukrainę.

Projekty krajowe
Liczba osób objętych pomocą Rodzaj udzielonej pomocy Wartość w USD

Nr projektu Kraje finansujące Typ projektu

Projekt 1 Dania Odzież 500 odzież 49 694

Projekt 2 USA Odzież 500 odzież 30 600

SUMA   1000  80 294

Projekty zagraniczne
Liczba osób objętych

pomocą
Rodzaj udzielonej pomocy

Wartość w
USDNr

projektu
Kraje

otrzymujące
Typ projektu

Projekt 1 Ukraina
Pomoc Włodzimierz

Wołyński
350

żywność, odzież, środki

czystości, książki
23 130

Projekt 2 Ukraina Powódź Mukaczewo 400
żywność, odzież, środki

czystości i inne
26 990

Projekt 3 Ukraina Pomoc Stryj 450 żywność, odzież 36 210

Projekt 4 Ukraina Pomoc Wołyń 300 odzież 22 590

Projekt 5 Białoruś Powódź 250 odzież 14 200

Projekt 6 Ukraina Kolonie 44 kolonie dla dzieci 11 530

Projekt 7 Jugosławia Belgrad 500 obiady 5 400

SUMA   2 294  140 050

Podsumowując działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w roku 1999 można stwierdzić, że pomoc dotarła do

łącznie do 3 294 osób na łączną kwotę 220 344 USD (959 047,26 zł - kurs 4,3525 zł do dolara).

Dyrektor

Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Jan Krysta


