Sprawozdanie merytoryczno - finansowe z działalności
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
za rok 2003
Struktura organizacyjna ChSCh
Rada ChSCh, Zarząd ChSCh i następujące jednostki ChSCh:
1.
2.
3.
4.
5.

Ośrodki "Orion", "Przystań", "Zatonie",
świetlica środowiskowa Gdańsk, Opole,
Punkt wydawania odzieży: Kędzierzyn Koźle, Konin, Opole, Poznań, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski,
wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego w Legionowie,
Filie: Bełchatów, Cieszyn, Elbląg, Gdynia, Jaworzno, Kędzierzyn Koźle, Konin, Lublin, Legionów, Piotrków Trybunalski,
Podkowa Leśna, Poznań, Opole, Sucha Beskidzka, Warszawa, Wieluń, Zduńska Wola, Zabrze, Żory.

Część merytoryczna
Do końca sierpnia 2003 roku program nadzorowany był przez dyrektora Przemysława Radosha. Od września nastąpiła
zmiana na stanowisku dyrektora i księgowej ChSCh. Powołano również nowy zarząd ChSCh w składzie: dyrektor
ChSCh Jan Pawlak, księgowa ChSCh Elżbieta Kalińska, sekretarz ChSCh Helena Gerke, członek zarządu ChSCh Piotr
Nowacki i Maksymilian Szklorz.
Koncentrowano się na dokończeniu podjętych wcześniej zadaniach i realizacji przyjętego programu na rok 2003. W
grudniu przeprowadzono szkolenie z zakresu aktywnej działalności społecznej, na którym zaproszeni zostali pastorzy,
aktywiści i przedstawiciele filii ChSCh. Szkolenia odbyły się w Warszawie i Bielsku Białym. Wzięło w nich udział łącznie
45 osób.
Według przysłanych sprawozdań z 16 filii i 2 świetlic środowiskowych za rok 2003 oraz sprawozdań członków Zarządu
ChSCh współpracowało z ChSCh 148 wolontariuszy, którzy przepracowali - 13 995 godz.
Młodzieżowy Ośrodek Zdrowego Życia "Zatonie" w Zatoniu
W Ośrodku od kwietnia zaczęły się przygotowania do sezonu. Grupa wolontariuszy z Danii monitorowała przywiezione
wyposażenie placu zabaw dla dzieci. W maju pojawili się pierwsi weekendowi turyści. W pierwszej połowie czerwca
przebywały kilkudniowo wycieczki szkolne. Na przełomie czerwca i lipca odbył się obóz pathfinders. W lipcu jak zawsze
prowadzony był camp młodzieżowy. W dniach 22 lipiec do 2 sierpnia 2003r dr Sang Lee zaproszony przez
kierownictwo ChSCh poprowadził program New Start w którym uczestniczyło około 80 osób. W sierpniu ośrodek gościł
dzieci z MOPS oraz indywidualnych turystów. Ośrodek przyjął również dzieci ze świetlicy środowiskowej ChSCh w
Gdańsku z psychologiem i wychowawcą. Wrzesień i październik sprowadził niewielu indywidualnych turystów i
wędkarzy. Ogółem z ośrodka w roku 2003 skorzystało około 1843 osoby.
Ośrodek Zdrowego Życia " Orion" w Wiśle
W maju przyjęto trzy wycieczki po około 30 osób. Podobnie w czerwcu przybyły trzy wycieczki szkolne, jeden turnus
kolonii dla dzieci. W lipcu i sierpniu Ośrodek przyjął cztery kolonie z tego 3 z MOPS. We wrześniu przyjęto trzy
wycieczki i pastorów na zjeździe pracowników Diecezji. W każdym kolejnym miesiącu przebywały w Ośrodku
wekendowe wycieczki. Łącznie w ciągu roku z Ośrodka korzystało około 665 osób.
Ośrodek Zdrowego Życia "Przystań" w Grzybowie
W Ośrodku oprócz turnusów w sezonie letnim, miały miejsce następujące dodatkowe imprezy w 2003 roku.
1.
2.
3.
4.

Okręgowy Zjazd Młodzieży - termin 17-18.05.2003r.,uczestników 36 osób.
Grupa wczasowiczów z Berlina - termin 29.05-01.06.2003,uczestników 25 osób.
Grupa wczasowiczów z Luckenwalde - termin 06-07.09.2003, uczestników 23 osoby.
Grupa młodzieżowa z Berlina - termin 26/28.09.2003, uczestników 20 osób.

Przeprowadzono następujący zakres prac:
Budynek główny - wymiana okien na stołówce i w części kuchennej(5szt.), wymiana izolacji dachu nad świetlicą,

malowanie elewacji całego budynku i części balustrad na tarasach, malowanie ścian stołówki i części kuchennej,
wymiana drzwi do stołówki.
Budynek letni - wymiana wykładzin PCV w pokojach, malowanie elewacji budynku.
Budynek mieszkalno-gospodarczy - ocieplenie zewnętrzne budynku, wykonanie wiatrołapu przy wejściu do
budynku(zadaszenie, drzwi, okno).
Gdańsk - świetlica środowiskowa
Od początku roku do września dzięki otrzymanej dotacji z miasta w świetlicy prowadzone były zajęcia pod nadzorem
opłacanego pedagoga i psychologa. Objęte opieką dzieci wyjechały również na wypoczynek do naszego Ośrodka w
Zatoniu. Do tego też czasu całość nadzorował poświęcony sprawie kierownik (wolontariusz) Wiesław Rudziński.
Choroba nie pozwoliła mu jednak na dalszą współpracę.
Oczekując na kolejną dotację z funduszy publicznych, Zarząd podjął decyzje o dofinansowaniu świetlicy z
zapożyczonych pieniędzy, co pozwoliło na dalsze jej funkcjonowanie. Do końca roku jednak dotacji od miasta nie
otrzymano. Problemy z pozyskaniem wolontariuszy i brak funduszy, stawia nas przed trudnym zadaniem prowadzenia
istniejących placówek bez etatowych pracowników.
Opole - świetlica środowiskowa
Dokończono remont świetlicy i we wrześniu nastąpiło uroczyste otwarcie z udziałem przedstawiciela miasta w osobie
prezydenta Ryszarda Zemlaczyńskiego, przedstawiciela ADRA Roya Richardsona, przedstawicieli Monaru i innych
organizacji społecznych i biznesu oraz radia i TV.
Dzięki poświęceniu i zaangażowaniu kierownika Adama Domaradzkiego zajęcia w świetlicy nabrały wielkiego
rozmachu. Zaproszeni zostali do współpracy wolontariusze, którzy pomagają dzieciom i młodzieży w nauce.
Przedstawiają oni wartości, które w życiu okażą się przydatne i chroniące młodych ludzi przed propozycjami ulicy.
Podobnie jak w innych świetlicach, brak dotacji na utrzymanie etatowego pracownika może doprowadzić do załamania
się tej działalności.
W Opolu przy świetlicy prowadzony jest również punk wydawania odzieży. Jego chwilowa przerwa spowodowana
remontami już jest za nami i pod koniec roku odzież znów trafia do rąk nabywców i najbardziej potrzebujących, a nie
mających czym zapłacić.
Prowadzona działalność dostrzeżona została przez środki masowego przekazu, roznosząc bardzo pozytywne
informacje o działalności Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej.
Poznań - punkt wydawania odzieży
Przedstawiciele filii prowadzili szeroko rozwiniętą działalność mającą swoje wsparcie w punkcie wydawania odzieży.
Nawiązano współpracę z takim organizacjami jak Fundacja Pomocy Humanitarnej MISSIO, MARKOT, Dom Interwencji
Kryzysowej, Schronisko Brata Alberta, Dom Dziecka, Szkoła dla Dzieci Niesłyszących, Fundacja Pomocy Wzajemnej
"Barka", Fundacja Pomocy Samotnej Matce, Dom dla Bezdomnych, dzieląc się tym czym sami dysponowaliśmy.
Z uzyskanych pieniędzy wspierano potrzebujących kupując żywność, leki, bilety do łaźni, opał na zimę, dotując
finansowo zakup np. okularów itp.
Konin - punkt wydawania odzieży
Udostępniony przez miasto lokal został dobrze wykorzystany na działalność charytatywną, co dostrzeżone przez
władze miasta zaowocowało odstąpieniem za niewielką kwotę nie tylko lokalu ale również posesji. Dużo czasu na
załatwienie formalności związanych z nabyciem lokalu poświęciła kierowniczka filii ChSCh Dorota Skąpska. Uzyskane
fundusze przeznaczano na pomoc osobom indywidualnym jak i wsparciu rodzin znajdujących się w potrzebie kupując
żywności, leki, dopłacając do rachunków za gaz, pomagając w kupnie np. aparatu do pomiaru cukru, węgla,
podręczników szkolnych. Zaopatrywano potrzebujących w odzież.

Kędzierzyn Koźle - punkt wydawania odzieży
Po dokonaniu remontu głównego pomieszczenia, prowadzony jest punkt wydawania odzieży. Jak w innych miejscach
tak i w tym uzyskane pieniądze przeznaczane są na działalność charytatywną. Wolontariuszki prowadzące tą
działalność chętnie dzieliły się nie tylko odzieżą ale również przygotowaną literaturą prozdrowotną i chrześcijańską,
która ma swoje honorowe miejsce.
Legionowo - wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Jedna osoba zainteresowana pracą charytatywną, rozpoczęła od zorganizowania spotkań pro rodzinnych, do
prowadzenia których zaprosiła pastora. Dziś w udostępnionym przez wydział lokalowy pomieszczeniu prowadzony jest
punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego.
Bełchatów
Filia

prowadziła

od października 2003 roku program

profilaktyczno-terapeutyczny

dla 30 dzieci z rodzin

patologicznych. Udzielanie korepetycji pomagało nadrobić zaległości w nauce.
Dzięki zebranym funduszom sfinansowano wyjazd na kolonie dla 5 dzieci.
W pomieszczeniu udostępnionym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Bełchatowie na działalność ChSCh
wydawana była odzież, którą przynosili mieszkańcy, dając w ten sposób wyraz zaufania i poparcia dla prowadzonej
działalności.
Objęto opieką dwie starsze osoby, opuszczone przez najbliższych.
Dostarczonym przez ofiarodawców sprzętem gospodarstwa domowego dzielono się z najbardziej potrzebującymi.
Lublin
Wolontariusze filii wzięli udział w zbieraniu darów podczas Wielkiej Orkiestry Pomocy świątecznej.
Zorganizowano koncert charytatywny wspólnie ze Stowarzyszeniem Verum przygotowując dla dzieci "Gwiazdkową
Niespodziankę".
Jedna z wolontariuszy zajęła się szczególnie zbiórką darów i ich transportem na Ukrainę i Białoruś.
Gdynia
Przedstawiciele filii zadbali o wykupienie obiadów dla trojga najbiedniejszych dzieci w szkole z którą utrzymywano
stały kontakt.
Za uzbierane fundusze zakupiono 2600 kg ziemniaków, którymi obdarzono 15 rodzin.
Gromadzono a następnie wydano wiele odzieży i środków czystości rodzinom w trudnym położeniu ekonomicznym.
Udzielono jednorazowego wsparcia w opłaceniu pobytu dziecka w przedszkolu.
Ciekawą inicjatywą była zbiórka książek dla Ogniska Wychowawczego. Dostarczono 265 egz. książek i albumów.
Piotrków Trybunalski
Filia prowadziła zbiórkę odzieży wśród mieszkańców, którą przekazywano potrzebującym.
Wśród zgromadzonych darów znalazło się trochę niezbędnego sprzętu domowego.
Poprowadzono dwie serie wykładów antynikotynowych i dwie serie wykładów antystresowych.

Podkowa Leśna
Wspaniała praca koncentrująca się głównie na niesieniu pomocy dzieciom. Filia troszczy się o zaopatrywanie
najbiedniejszych dzieci z okolicznych szkół w regularne posiłki.
Dużym powodzeniem cieszył się kiermasz z którego dochód przeznaczono na pokrycie kosztów za wspomniane posiłki
dla dzieci.
Zorganizowano w roku 2003 paczki noworoczne oraz kolację świąteczno - noworoczną.
Warszawa
W 2003 roku poprowadzono kilka bardzo ciekawych akcji takich jak: "Zeszyty", przygotowując 10 000 zeszytów 16 i
32 kartkowych, które zostały dostarczone poprzez inne filie ChSCh i wolontariuszy ChSCh do dzieci najbiedniejszych w
wielu miejscach kraju.
Podobnemu celowi służyła akcja "Pomóż przetrwać zimę", organizując koncert z którego dochód przeznaczono na
pokrycie kosztów kolonii dla dzieci biednych.
W sierpniu poprowadzono obóz dla 70 dzieci z całej Polski w Grzybowie nad morzem, a w grudniu miało miejsce w
Warszawie zimowisko dla 42 dzieci, w tym 9 z Ukrainy.
Prowadzono wykłady dotyczące przeciwdziałania narkomanii we współpracy z przedstawicielami Monaru.
Uruchomiono punkt konsultacyjny dla osób szukających pomocy.
Dla osób mieszkających na dworcu dostarczano kanapki.
Zorganizowano systematyczną zbiórkę żywność pod nazwą: "Torba Ratunkowa", z której dostarczone dary dzielono
wśród najbardziej potrzebującym osobom.
Wieluń - punkt wydawania odzieży
Praca wykonywana jedynie przez pojedyncze osoby była wyjściem naprzeciw najbiedniejszym. Udzielano noclegu,
dzielono się żywnością, odzieżą, sprzętem AGD, meblami otrzymanymi często od innych osób, dobrym słowem i
sprawnymi rękoma. Pomagano przy przeprowadzce, odnawianiu mieszkania, udzielano pomoc w usuwaniu drobnych
usterek osobom nie radzącym sobie z takimi problemami.
Żory
Wolontariusze ChSCh wzięli udział w 11 Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Nawiązano współpracę z MOPS.
Prowadzono wykłady pt. "Szkoła Zdrowego Gotowania", czterokrotną serię wykładów pt. "Rzucam Palenie". Z miłym
przyjęciem spotkało się zorganizowanie koncertu zespołu wokalnego dla mieszkańców miasta. Ważnym elementem
działalności ChSCh był udział w Dniach Promocji Zdrowia w Żorach. Tym sposobem zdobyliśmy poparcie w Wydziale
Zdrowia Urzędu Miasta.
Przedstawiciele filii poświęcili wiele czasu na pomoc w reklamie korespondencyjnych kursów Korespondencyjnej
Szkoły Lepszego Życia, korzystając z takich źródeł informacji jak prasa, radio i TV.
Zduńska Wola
Uzyskano zezwolenie na remont pomieszczenia uzyskanego od miejscowego zboru Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego, i administracji tegoż Kościoła. W swej działalności objęto patronat nad drużyną piłki nożnej.
Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Miasta na przeprowadzenie wykładów pt. "Tajemnice naszego zdrowia".
Przedstawiciele filii uczestniczyli w szkoleniach dla organizacji pozarządowych.

Część finansowa
Rodzaj udzielonej pomocy

Wartość w PLN
Działalność Filii ChSCh

Praca wolontarystyczna

87 030,00

Projekt "Kolonie dla dzieci" itp

41 273, 00

Projekt "Zeszyty"

8 000,00

Projekty prozdrowotne

14 083,08

Koncerty charytatywne

1 900,00

Pomoc rzeczowa

54 136,78

Wielka Orkiestra Pomocy świątecznej

21 919,10

Posiłki

31 382,20

Żywność

13 184,68

Art. Szkolne

3 339,25

Leki

612,39

Pomoc finansowa

1 448,00

Koszty funkcjonowania, remonty i inne

11 917,14

razem

290 225,62
PROJEKTY
Bank Pracy ChSCh

praca wolontarystyczna

10 000

koszty funkcjonowania

3 432,97

razem

13 432,97
Projekt Zielona Góra

udzielona pomoc

14 726,38
Świetlica Środowiska ChSCh w Opolu

praca wolontarystycza

9 405

koszty funkcjonowania - udzielona pomoc

32 799,66

razem

42 204,66
Świetlica Środowiska ChSCh w Gdańsku

praca wolontarystyczna

2 500

koszty funkcjonowania - udzielona pomoc

44 241,82

razem

46 741,82
Inne projekty Zarządu ChSCh oraz koordynacja

praca wolontarystyczna

29 500

udzielona pomoc na rozwój projektów

6 829,95

udzielona pomoc charytatywna

9 571,15

koszty funkcjonowania - udzielona pomoc 55 355,56 (dotacja Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego)
razem

101 256,66
PROJEKTY ZAGRANICZNE

udzielona pomoc dla Ukrainy

3 027,39

Projekty osobowe - Nelly Muzyczko
udzielona pomoc

6 334,55

RAZEM

517 950,08

Podsumowanie
Chrześcijańska Służba Charytatywna w roku 2003 prowadziła w oparciu o 3 ośrodki, 19 filii, 2 świetlice środowiskowe,
1 wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, 7 punktów wydawania odzieży doraźną pomoc potrzebującym oraz
następujące projekty i akcje:
"Bank Pracy" - stworzenie internetowe serwisu pośrednictwa pracy,

Sięgnij po zdrowie - promocja korespondencyjnych kursów zdrowotnych KSLŻ,
Kolonie - wypoczynek dla najbiedniejszych dzieci,
Wykłady prozdrowotne w tym: 8 kuracji antynikotynowych, 3 Szkoły Zdrowego Gotowania, 1 Seminarium "Szczęśliwa
rodzina", 4 seminaria antystresowe, 1 cykl wykładów pt.: "Tajemnice naszego zdrowia", 1 cykl wykładów pt.: Depresja,
Udział w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy,
Udział w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę",
Koncerty charytatywne (łącznie 6: Ostrowia Mazowiecka, Warszawa (dwa), Żory, Opole, Lublin),
Projekt "Zeszyty",
Program "New Start" z udziałem dr Sang Lee.

Podsumowując działalność Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w roku 2003 można stwierdzić, że pomoc dotarła do
potrzebujących na łączną kwotę 517 950,08 zł.
Podsumowując pragniemy złożyć podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe i materialne a
wolontariuszom za osobiste zaangażowanie. Pragniemy podziękować kierownictwu Fundacji "Tabita", która wieloma
sposobami wspiera nasze działania także materialnie i organizacyjnie. W szczególności dziękujemy naszemu Bogu,
który obdarzył nas swym różnorodnym błogosławieństwem.
Dyrektor
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej
Jan Pawlak

