Sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
za rok 2001
Program realizowany był przez: Przemysława Radosha - dyrektora ChSCh, Helenę Gerke - sekretarza, Monikę
Kosowską - skarbnika, Agatę Radosh - z sekretariatu ChSCh i wolontariuszy Filii ChSCh w Polsce.
Obecna struktura ChSCh
Rada ChSCh, Zarząd ChSCh i następujące jednostki ChSCh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ośrodek Zatonie,
Ośrodek Orion,
Ośrodek Przystań,
świetlica środowiskowa Opole,
Punkt Wydawania Odzieży Poznań,
Punkt Wydawania Odzieży Wieluń,
Punkt Wydawania Odzieży Konin,
Punkt Wydawania Odzieży Opole,
Filie: Legionowo, Opole, Kędzierzyn Koźle, Poznań, Konin, Zielona Góra, Bytom, Zduńska Wola, Kraków, Lublin, Gdańsk,
Bielsko Biała, Sandomierz, Olsztyn, Inowrocław, Elbląg, Zakopane, Jaworze, świebodzin, Szczecin, Białystok, Włocławek,
Grudziądz.

Realizacja programu
Polegała na koordynacji rozpoczętej działalności pomocy charytatywnej oraz na organizowaniu akcji doraźnych
będących wynikiem nieprzywidzianych katastrof.
W czerwcu i lipcu Polskę nawiedziła powódź rozmiarami podobna do powodzi tysiąclecia z 1997 roku. ChSCh włączyło
się czynnie w organizację pomocy.
Przyjęto i zrealizowano od sierpnia następujący plan pomocy powodzianom:
1. Zorganizowano pomoc rzeczową w postaci ok. 450 kg odzieży dla poszkodowanych w czasie powodzi w Gdańsku oraz
przekazano osuszacze.
2. Realizacja programu 'Emergency Relief Program for Victims of Flood in South Poland 2001" finansowanego przez German
Foreign Ministry Bonn Departament ASHH, oraz ADRA Germany, ADRA TED. Program którego budżet wynosił 236 000 DEM
obejmował zakup najpotrzebniejszych artykułów dla powodzian, koców, pościeli, środków dezynfekcyjnych, higieny osobistej
i pierwszej pomocy dla tysiąca rodzin. Plan akcji zakładał również rozwiezienie pakietów poszkodowanym w czasie lipcowej
powodzi, którą wspólnie z darczyńcą realizowano w miesiącu sierpniu i wrześniu w trzech regionach: region Sandomierz,
region Nowy Sącz, region Kalwaria Zabrzydowska. Sporządzono tysiąc pakietów. W takim pakiecie wyznaczone przez gminy
osoby otrzymały między innymi środki czystości, środki dezynfekujące, koce, obuwie gumowe, wiadra, a zwłaszcza bardzo
przydatne na tych terenach filtry do wody. Te środki zostały dostarczone tirem do miejscowości, które najbardziej ucierpiały
wskutek powodzi. Za takie uznaliśmy gminy w okolicach Sandomierza. Tak właśnie skierowaliśmy najwięcej środków, to jest
880 pakietów. Prawie wszystkie dary zostały rozprowadzone przez naszych wolontariuszy z Sandomierza.
3. Zrealizowano program zbiórki darów i funduszy w zborach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, oraz
zorganizowano indywidualne transporty ze zborów do powodzian.
4. Filia w Skoczowie przeprowadziła trzydniową zbiórkę darów rzeczowych od mieszkańców tego miasta. Oprócz odzieży,
środków czystości, śpiworów, koców, przynoszono także urządzenia kuchenne. Podobną akcję przeprowadzono w BielskuBiałej, Cieszynie.
5. Filia w Oświęcimiu zorganizowała aukcję radiową w radiu CCM na rzecz powodzian.
6. Rozpoczęto we wrześniu program osuszania budynków wykorzystując 167 osuszaczy. Zakończenie osuszania przewidziano
w sierpniu 2002 roku.
7. Zorganizowano trzy 20 tonowe transporty darów dla powodzian z Niemiec oraz jeden transport środków dezynfekcyjnych z
Czech.

Inne działania Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
1. Zorganizowanie 6 koncertów charytatywnych: dwa w Warszawie, Skoczowie, Legionowie i Lublinie. Koncert w Legionowie
odbył się pod hasłem DOBROCZYNNA AKCJA MARYSI I KOSZAŁKA OPAŁKA
2. 13 stycznia 2001 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Legionowie Filia ChSCh w Legionowie zorganizowała aukcję

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

obrazów z przeznaczeniem na zebranie środków w celu umożliwienia wypoczynku dzieci pochodzących z najuboższych
legionowych rodzin, a także promocji młodego artysty, malarza Marcina Koszałki. Aukcję obrazów prowadzili znani aktorzy:
Danuta Stenka i Artur Żmijewski. Pracownikom Domu Kultury oraz kierowniczce Sylwii Rosińskiej udało się stworzyć bardzo
miłą atmosferę. Goście byli częstowani ciasteczkami i sokiem przez dzieci "skrzaty", a o stronę wokalną zadbała Pani
Magdalena Kuś. W wyniku aukcji udało się zebrać niebagatelną kwotę 9000 zł, z czego 4650 złotych przeznaczono na letni
wypoczynek dzieci z Legionowa.
Chrześcijańska Służba Charytatywna uzyskała dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w wysokości 10000 zł na
program przeciwdziałania bezdomności i pomocy bezdomnym. Akcję pomocy została zrealizowana przez filię ChSCh w
Elblągu. Po bardzo pozytywnym odbiorze tego projektu, Ministerstwo zwróciło się do Zarządu ChSCh z prośbą o opracowanie
takiego projektu, ale już w skali ogólnopolskiej.
Zorganizowano pomoc rzeczową w postaci ok. 450 kg odzieży dla poszkodowanych w czasie powodzi w Gdańsku oraz
przekazano osuszacze.
Sprowadzono z USA trzech nauczycieli języka angielskiego dla szkół w Złocieńcu na okres od stycznia do kwietnia 2001
roku.
Zorganizowano szkolenie dla wolontariuszy ChSCh w lutym w Podkowie Leśnej, oraz w maju szkolenie dla aktywistów
ChSCh w Zatoniu.
Przygotowano pełną dokumentację niezbędną do przekształcenia lokalu w świetlicę środowiskową w Opolu. Uzyskano
jednocześnie zgodę rady mieszkańców na prowadzenie takiej działalności. Złożono wniosek do Urzędu Miasta o wykupienie
dzierżawionego lokalu.
Przygotowano lokal w Gdańsku na prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Wydawano bezpłatne posiłki w filii ChSCh działającej przy Domu Opieki Samarytanin.
Organizowano akcję zbiórek odzieży w filiach ChSCh.
Przeprowadzenie operację Nelli Muzyczko w Klinice Ortopedycznej na ul. Lindleya w Warszawie oraz zgromadzono fundusze
na dalszą rehabilitację. Finansowano dodatkowo operację chorej osoby w Gdańsku.
Wyposażono w komputery 2 osoby niepełnosprawne i kilka ubogich rodzin.
Prowadzono stałą współpracę z innymi organizacjami charytatywnymi.

Działalność Ośrodków Zdrowego Życia
W celu przystosowania ich do niesienia pomocy dzieciom (zwłaszcza z rodzin najbiedniejszych) poprzez organizowanie
dla nich kolonii i zielonych szkół wystąpiła konieczność przeprowadzenia dalszych remontów. Poniżej przedstawiona
jest szczegółowe sprawozdanie z ich działalności.
Ośrodek Zdrowego Życia "Zatonie"
1. Wybudowano budynek wolnostojący sanitariatów na polu namiotowym w Zatoniu. Wymieniono okna w budynku A i B,
rozpoczęto przebudowę łazienek w budynku A, oraz pokoi, realizowano budowanie ścieżki zdrowia wokół ośrodka.
2. Uzyskano zgodę Lasów Państwowych na połączenie obszarów ośrodka z polem rekreacyjnym oddzielonym lasem będącym
własnością Lasów Państwowych. Na mocy tej zgody będzie możliwe ogrodzenie terenu ośrodka włączając w to teren
rozdzielający dwie działki ośrodka.
3. Zorganizowano zielony szkoły dla dzieci ze śląska, a także prowadzone są zajęcia dla dzieci kierowanych z ośrodków
pomocy społecznej. W sierpniu przebywało 40 dzieci z Czarnobyla, którymi zajęła się Helena Gerke.

Inwestycje

koszt [zł]

budowanie umywalki

25477,2

wymiana okien

38549,22

przebudowa łazienek 26268,78
ścieżka zdrowia

4126

SUMA

94421,2

Ośrodek Zdrowego Życia "Orion"
1. Zorganizowano kolonie dla dzieci i wczasy indywidualne, oraz noworoczny zjazd młodzieży i inne.
2. Wznowiono inwestycje i remont ośrodka Orion celem adaptacji pomieszczeń Ośrodka do organizacji Wczasów Zdrowotnych.
3. Zorganizowano wczasy, kolonie oraz konferencje w ośrodku.

Ośrodek Zdrowego Życia "Przystań"
1. Zrealizowano plan obłożenia ośrodka na rok 2001, oraz zakończono prace remontowe w Ośrodku, a także przygotowano
plan dalszego rozwoju ośrodka w oparciu o fundusze sponsorów.

Powołanie nowych jednostek organizacyjnych
1. Zorganizowano nowe filie w Lublinie, Elblągu, Koninie, Gdańsku i Bytomiu.
2. Powołano do istnienia kolejne Punkty Wydawania Odzieży w Poznaniu i Koninie.
3. Prowadzono intensywne działania zmierzające do powołania domu dla młodzieży uzależnionej.

Współpraca zagraniczna
Prowadzono ścisłą współpracę z oddziałami ADRA International, ADRA Dania, ADRA Czechy, ADRA Niemcy.

CZĘŚĆ FINANSOWA
Projekty krajowe

Liczba osób
objętych
pomocą

Rodzaj udzielonej pomocy

Wartość
PLN

Powódź 2001

1000

filtry, koce, ręczniki, środki czystości,
dezynfekcyjne i higieny, kalosze, proszki,
itp.

416
052,30

Polska,
Niemcy

Powódź 2001

1356

łóżka, materace, odzież, koce

275
093,60

Projekt 3

Polska,
Niemcy

Powódź 2001

860

materace, odzież, meble, proszki

6 410,31

Projekt 4

Polska,
Niemcy

Powódź 2001

940

Projekt 5 Polska, Czechy

Powódź 2001

460

środki dezynfekcyjne, czystości,
higieniczne, taczki, kalosze

18 159,19

Projekt 6 Polska, Czechy

Powódź 2001

372

osuszanie fundamentów i mieszkań

462
500,00

Projekt 7

Polska

Powódź 2001

785

materiały budowlane, sprzęt AGD, odzież

56 409,46

Projekt 8

Polska

Młodzieżowe Centrum
Przeciwdziałania Patologiom

65

organizacja spotkań i prelekcji z
młodzieżą i pedagogami

2 195,12

Projekt 9

Polska

Wsparcie ośrodków ChSCh

komputery, lampy, wyposażenie
elektryczne, dach

63 724,99

Projekt 10

Polska

świetlica środowiskowa

Materiały budowlane (indywidualni
sponsorzy)

55 994,11

Projekt 11

Polska

Ubogie dzieci

45

wakacje dla dzieci z TPD, inne

19 725,02

Projekt 12

Polska

Operacje kliniczne

3

Nella, Kasia, Sebastian

5 699,00

Projekt 13

Polska

Bezdomni Elbląg

878

żywność, odzież

15 000,00

Projekt 14

Polska

Pomoc indywidualna

783

Pomoc indywidualna

35 136,00

Projekt 15

Polska

Ubogie dzieci

26

wakacje dla dzieci ubogich

7 800,00

Nr
projektu

Kraje
finansujące

Typ projektu

Projekt 1

Polska,
Niemcy

Projekt 2

SUMA

sprzęt AGD, sprzęt użytkowy, meble, art.
28 592,66
higieny

1 133
860,54

7882

Projekty zagraniczne
Liczba osób objętych
pomocą

Rodzaj udzielonej pomocy

Wartość w
PLN

Operacja
kliniczna

1

przeprowadzenie zabiegu rehabilitacji

5 689,00

Ukraina

Dzieci
Czarnobyla

40

pobyt dzieci z Czernobyla w ośrodku
Zatonie ChSCh

30 155,00

Ukraina

Ubogie dzieci

146

materace, odzież, meble, proszki

13 981,00

Nr
projektu

Kraje
otrzymujące

Typ projektu

Projekt 1

Ukraina

Projekt 2
Projekt 3
SUMA

940

2217

Podsumowując działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w roku 2001 można stwierdzić, że pomoc dotarła do
łącznie do 10 099 osób na łączną kwotę 1 183 685,54 zł.

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.
Serdeczne podziękowania kierujemy również w stronę tych, którzy wspierali realizowane projekty swoimi talentami,
darami i modlitwami.

Dyrektor
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
mgr inż. Przemysław Radosh

