
Sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności

Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

za rok 2000

Struktura organizacyjna ChSCh Rada ChSCh, Zarząd ChSCh i następujące jednostki ChSCh:

Ośrodki "Orion", "Przystań", "Zatonie",1.

Filie: Opole, Nysa, Kędzierzyn Koźle, Dzierżoniów, Kielce, Sosnowiec, Zduńska Wola.2.

Część merytoryczna

W roku 2000 nastąpiły zmiany organizacyjne. Na stanowisko dyrektora ChSCh został mianowany Przemysław Radosh.

Zastąpił on pełniącego wolontarystycznie obowiązki dyrektora, Jana Krystę.

W roku 2000 działalność charytatywna ChSCh była prowadzona w oparciu o 20 wolontariuszy, którzy przepracowali

łącznie 1 500 godzin w sześciu filiach.

W filiach ChSCh m. in. prowadzono bezpłatne wydawanie odzieży, posiłków najbiedniejszym. ChSCh udzieliła pomocy

potrzebującym za łączną kwotę 90 868,46 zł.

Chrześcijańska  Służba  Charytatywna  w  roku  2000  ostateczne  zakończyła  projekt  "Pomoc  dzieciom  Ukrainy"

przekazując pomoc najbiedniejszym Ukrainy o łącznej wartości 74 253,5 zł.

ChSCh rozpoczęła również dwa projekty osobowe:

Sebastian - zbiórka pieniędzy na leczenie bardzo chorego chłopca - zebrano kwotę 1 686,52 zł

Nelly Muzyczko - zbiórka pieniędzy na sfinansowanie operacji klinicznych dziewczynki - zebrano kwotę 20 563,79 zł z której

w roku 2000 przekazano 9 175,57 zł na pierwsze zabiegi medyczne. Pozostałą kwotę przekazano w roku następnym.

Dużym sukcesem skończyła  się  akcja  w  Olsztynie,  w ramach której  zorganizowano koncert  charytatywny  dzięki

któremu zebrano kwotę 10 379,40 zł, z której 8 755,60 zł przekazano potrzebującym jeszcze w tym roku.

Część finansowa

Rodzaj udzielonej pomocy Wartość w PLN

Praca wolontarystyczna 7 500,00

Pomoc powodzianom 105,00

Projekt "Pomoc dzieciom Ukrainy" 74 253,5

Pomoc finansowa indywidualnym potrzebującym 2 848,58 zł

Akcja w Olsztynie 8 755,60

Pomoc rzeczowa 90 868,46

Pomoc dla zagranicy 430,00

Projekt osobowy: Nelly 9 175,57

koszty funkcjonowania (czynsz, ogrzewanie, światło) remonty itp 47 835,69

Razem 241 772,4

W tym dla zagranicy 83 859,07

Podsumowanie

Podsumowując działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w roku 2000 można stwierdzić, że pomoc dotarła do

potrzebujących na łączną kwotę 241 772,4 zł.

Pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe i materialne a wolontariuszom za

osobiste  zaangażowanie.  Z największym  szacunkiem  pragniemy  wyrazić  wdzięczność Radzie  Kościoła,  Zarządowi

Kościoła za przyznane dotacje na koordynację działań ChSCh, bez których wykonanie takiej pracy nie byłoby możliwe.

Mamy ogromne nadzieje, że nasza działalność dla bliźniego będzie mogła się coraz lepiej się rozwijać tak abyśmy



mogli docierać z pomocą do coraz szerszego kręgu potrzebujących.

Dyrektor

Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

mgr inż. Przemysław Radosh


