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Sprawozdanie merytoryczne

z działa l n ości G h rześc ijańs kiej Służby G ha rytatywnej
za rok2012

Struktura organizacyjna ChSGh

Rada Ch SC h, Zarząd ChSCh i następujące jed nostki organ izacyj ne C hSC h :

Ośrod ki Zd rowego Ży cia:,,Orion",,, Przystań",,,Zaton ie"
Świetlice środowiskowe: ,,Grodzisko" w Gdańsku, ,,Centrum Alfa' w Lidzbarku
Warmińskim, ,,Garaż" w Opolu, ,,Miś" we Wrocławiu
lnternetowy senris pośrednictwa pracy - Bank Pracy
oddziały: dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, lubuski, łódzki, małopolski,
mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, świętokzyski, warmińsko-
mazurski, wielkopolski, zachodniopomorski,

5. Filie: Andrychow, Bełchatow, Białystok, Bielsko-Biała, Bodzechow, Bydgoszcz, Bytom,
Chrzanów, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Gniezno, Goleniow,
Gorzów Wielkopolski, lnowrocław, Jaworzno, Jelenia Góra, Kalwaria Zebrzydowska,
Katowice, Kołobrzeg, Konin, Kraków Nowa Huta, Kutno, Legionowo, Legnica, Lębork,
Lidzbark Warmiński, Lubin, Lublin, Lwówek Śląski, Łódź, Mielec, Myszków, Nowy Sącz,
Olsztyn, Opoczno, Opole, Opole Lubelskie, Ostrów Mazowiecka, Oświęcim, Płock,
Podkowa Leśna, Poznań, Puławy, Rabka-Zdrój, Regimin, Ruda Sląska, Rybnik, Rzeszów,
Sandomierz, Siedlce, Skoczów, Sońsk, Stalowa Wola, Starachowice, Stargard
Szczeciński, Starogard Gdański, Sucha Beskidzka, Strzelno, Szczecin, Szczecinek,
Świnoujście, Tarnowskie Góry, Toruń, Wałbzych, Warszawa, Wieluń, Włocławek, Wołów,
Wrocław, Zabrze, Zaleszany, Zaklic.zyn, Zduńska Wola, Zgierz, Zielona Góra, Żory,
żywiec

6. Filie przyłączone w 2012 roku: Krakow-Centrum, Warszawa-Ursynów, Wisła
7. Filie skreślone z listy w 2O'l2 roku: Strzyżów, Zakliczyn, Zgierz, Zaleszany, Wołów,

Lubliniec

Na koniec 2012 roku Chrześcijańska Słuzba Charytatywna posiadała zarejestrowanych 81 filii,
cztery świetlice środowiskowe i trzy ośrodki zdrowego życia. Organizacja współpracowała z
927 zdeklarowa n ym i wolontariuszam i.

Udzieliliśmy pomocy U8 a44 osobom. Całkowita wańość pomocy wyniosła 7 550 923,68 zł
(słownie: siedem milionów pięcset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i
sześcdziesiąt osiem groszy), w tym wańość pracy wolontariuszy wyniosła 1 408 865 zł, w tym
wartośc pracy wolontaryjnej na potrzeby koordynacji ogólnoprojektowej - głównie Serwis
lnformacyjny ChSCh -331200 zł.

W minionym roku Rada ChSCh miała sześć posiedzeń, na których przyjęła 47 uchwał. Zarząd
ChSCh natomiast na 13 posiedzeniach podjął 22 uchwały.

W 2012 roku realizowaliśmy cele statutowe Chrześcijańskiej Słuzby Charytatywnej w
następujących zakresach :

l. Pomoc osobom ubogim

ll. pomoc zdrowotna

lll. Pomoc dzieciom i młodziezy

lV. Pomoc osobom z niepełnosprawnością

v, pomoc seniorom

vl. pomoc rodzinie



ffifuffiffifo
J*st*śmy bl skm ludxkich p*Łrxeb

:i,liii 
li 

ii;,l:'i:, 
,;i 

'ii1 ii',,,i ,i, . ,,l";i ;;,;;i i. . i i' ii. :, il

Ihrrgśriixńsk,a
" łr.rrha fiharytatywnx

l. pomoc osobom uboqim

W zakresie pomocy potrzebującym realizowaliśmy następujące pĘekty:

a) pomoc żywnościowa - w punktach wydawania żywności, cyklicznie i nieodpłatnie,
przekazywaliśmy osobom ubogim (przede wszystkim wielodzietnym rodzinom, a także
rencistom, emerytom i bezrobotnym) szeroki asońyment zywności otrzymywany z banków
zywności (w ramach unijnego programu PEAD) lub od indywidualnych darczyńców (w

duzej mierze ze zbiorek źywności),

b) pomoc odzieżowa - głównie w punktach wydawania odzieży, cyklicznie i nieodpłatnie,
przekazywaliśmy osobom ubogim (pzede wszystkim wielodzietnym rodzinom, a talże
rencistom, emerytom i bezrobotnym) odzież.

c) pomoc rzeczowa - pośredniczyliśmy w nieodpłatnym przekazywaniu osobom ubogim
uzywanych mebli, sprzętu AGD i innych rzeczy,

d) Bądź Solidarny w Potrzebie - osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej
udzielaliśmy pomocy, zakupując niezbędne do Zycia leki, zywność, opał; uiszczaliśmy
opłaty za media, wspieraliśmy w realizacji kosztowych zabiegów medycznych. W celu
pozyskania środków finansowych na realizację pomocy indywidualnej zorganizowano
konceńy charytatywne w Opolu, Gdyni, Skoczowie (trzy konceńy), we Wrocławiu, konceń
w Kołobrzegu w ramach 15-1ecia organizacji (,,Horyzonty Dobra") oraz koncerty we
współpracy z zespołem EMAUS. Organizowaliśmy zbiórki publiczne, z których przychod
przeznaczany był dla osób znajdujących się w nagĘ potrzebie.

f) pomoc bezrobotnym - przez cały rok działał bezpłatny serwis pośrednictwa pracy Bank
Pracy ChSCh. Z 1ego usług skozystało łącznie 208 osób.

ll. Pomoc zdrowotna:

W zakresie zdrowia realizowaliśmy następujące projekty:

a) Kluby zdrowia - cykliczne spotkania ze specjalistami dotyczące roznych aspektow
zdrowia, połączone z nauką przyrządzania zdrowych potraw oraz ich degustacją,
realizowaliśmy w następujących miastach: Andrychów, Białystok, Chzanów, Cieszyn,
Gniezno, Gozów Wkp., Jaworzno, Kołobrzeg, Mielec, Myszków, Ostrów Mazowiecka,
Płock, Rabka-Zdrój, Skoczów.

b) Expo Zdrowie _ organizowane w miastach imprezy o tematyce zdrowotnej, podczas
których można bezpłatnie wykonać serię badań, aby sprawdzić stan swojego zdrowia. Pod
koniec wyniki badań są analizowane przez lekarza lub promotora zdrowia. Łącznie
zrealizowano 23 wystawy we współpracy z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego,
Polskim Stowazyszeniem ,,Zdrowa Rodzina", Korespondencyjną Szkołą Lepszego Życia i

Fundacją Żródła życia w następujących miejscowościach: Białystok, Podkowa Leśna,
Szczecinek, Warszawa-Ursynów, Płock, Warszawa - Powsin, Wałdowo k. Ostródy,
Węgrow, Szczytno, Ziębice, Chełmno, Legnica, Lądek-Zdroj, Bystrzyca Kłodzka, Lębork,
Kłodzko, Gdańsk, Wrocław, Wisła, Skoczów, Cieszyn, Polska Cerekiew, atakżejedną przy
wiodącym udziale Fundacji ŻródłaŻycia na terenie miasta Mszczonów.

c) pomoc psychologiczna- prowadziliśmy internetowe poradnictwo psychologiczne (kontakt
przez stronę www.chsch. pl).

d) pomoc osobom uzaIeżnionymi iwspółuzależnionym - W Skoczowie prowadzono punkt
konsultacyjny w zakresie rzucania palenia. Przeprowadziliśmy w ciągu roku łącznie osiem
kuracji odŃykowych dla palaczy tytoniu (po dwie w Chzanowie oraz w Rudzie Śląskiej i po
jednej w Ostrowi Mazowieckiej, Wieluniu, Szczecinku i Zabrzu) oraz prelekcję na temat
uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków w Rudzie Śląskiej, a także warsztaty ,,Bądż
na topie-rzuć palenie razem z nami" w Żywcu,
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w szkołach w Skoczowie, Rudzie Sląskiej oraz Jozefowie nad
młodzieży prelekcje na temat szkodliwosci uzaleznień.

Zadbai o Zdrowie z ChSGh - we współpracy z powiatowymi stacjami sanitarno-
epidemiologicznymi prowadzono programy profilaktyki zdrowotnej, organizując stoiska z
badaniami profilaktycznymi - w Koninie w ramach ,,Odświeżamy nasze miasta", ,,Dzień
zdrowia i urody" oiaz Dni Spońu w Rudzie Śląskiej oraz przeprowadzono degustację
zdrowej żywności w czasie akcji Promocje zdrowia dla seniorów z Dziennego Domu
Pomocy Społecznej olazw szkole podstawowej i gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej a takźe
w ramach współorganizowana konferencji w Rudzie Śląskiej pt ,,Więcej zdrowia, więcej
życia", wykładu dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyka chorób
nowotworowych u kobiet, ,,Fajer po naszymu". W trakcie Dni Skoczowa, Dni Mielca,
Rybnickiego Pikniku Rodzinnego, Rybnickiego Dnia Spońu, Tygodnia Kultury Beskidzkiej
oraz programu Bezpieczne wakacje w Ustroniu i w Wiśle zorganizowano stoiska promujące
zdrowy styl życia z nieodpłatnymi badaniami profilaktycznymi, W Myszkowie, Stargardzie
Szczecińskim, Szczecinku oraz w Skoczowie zorganizowano spotkania Szkoły Zdrowego
Gotowania, a żywcu spotkanie pod tytułem ,,Choroby zwyrodnieniowe * profilaktyka i

leczenie". W Rudzie Śląskiej przeprowadzono wykład pod tytułem ,,Zdrowie i właściwości
wody". W Szkole Podstawowej nr 3 w Rybniku i w Domu Kultury w Boguszowie
zorganizowano jednodniowy punkt degustacji zdrowej zywności oraz punkt konsultacyjny z
mozliwością wykonania badań profilaktycznych. W Wiśle zrealizowano autorski projekt

,,Szlachetne Zdrowie", który został zgłoszony i nagrodzony w konkursie ,,DziałĄ Lokalnie",
W Skoczowie wspołorganizowano lV majowy ,,Marsz po zdrowie" z kijkami nordic walking,
imprezę Czantoria dla Twojego zdrowia, V Gminny Mityng ,,Zdrowe Płuca" oraz akcję
,,Posłuchaj swego serca". Także w Skoczowie w ramach stacjonarnego punktu
konsultacyjnego w zakresie promocji zdrowia prowadzono konsultacje udzielane przez
specjalistów. W Żywcu zorganizowano spotkanie w ZNP na temat nawyków zywieniowych
dzieci. W Warszawie fu n kcjonowała wypożyczaln ia literatu ry zd rowotnej.

l!l. Pomoc dzieciom imłodzieżv:

W zakresie pomocy dzieciom realizowaliśmy następujące projekty:

a) Świetlice środowiskowe - w czterech świetlicach środowiskowych (,,Garaz", ,,Grodzisko",
,,Centrum Alfa', ,,Miś") objęliśmy opieką 121 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, którym oprócz
korepetycji zapewniliśmy różnorodne zajęcia, takie jak teatralne, kulinarne, plastyczne,
taneczne, sportowe, komputerowe, socjoterapeutyczne, warsztaty psychologiczne oraz z
zakresu profilaktyki uzależnień, a także zajęcia rekreacyjne - biwaki, wycieczki oraz
ogniska.

b) Noworoczny Upominek dzięki pomocy organizatorów projektu Gwiazdkowa
Niespodzianka oraz indywidualnych sponsorów pzekazaliśmy ubogim dzieciom
noworoczne upominki. Podobny projekt, pod nazwą Pogotowie Świętego Mikołaja,
współrealizowaliśmy w Koninie dzięki wsparciu władz miasta.

c) Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - zolganizowaliśmy kolonie, półkolonie, ferie,
wycieczki oraz inne formy wypoczynku.

d) Wolontariat europejski (EVS) - w ramach tego pĘektu dotowanego z Programu Unijnego
,,Młodziez w działaniu" wysłaliśmy po dwóch wolontariuszy do Estonii i Hiszpanii oraz
jednego do TuĘi.

e) Dzień Dziecka - zorganizowano z okazji Dnia Dziecka trzydniowe spotkanie młodzieży
polsko-n iem ieckiej, podczas którego młodzieZ uczestn iczyła w twórczych zajęciach.

f) Edukacja społeczna dzieci i młodzieży - przeprowadzono dla 200 dzieci 7 spektakli w
ramach teatzyku kukiełkowego, których celem jest edukacja społeczna dzieci i młodzieży.

g) Pomoc dzieciom Rwandy - zrealizowaliśmy dwa projekty pomocy dzieciom w Rwandzie z
dofinansowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W ramach pierwszego z nich pod
tytułem ,,UBUZIMA BWIZA' (poprawienie stanu sanitarnego dla gospodarstw domowych
PLWHA) powstało 500 latryn i 500 punktów dostępu do czystej wody oraz dziewięć
komitetów zdrowia w stowarzyszeniach/wspólnotach osób zyjących z HlViAlDS, dzięki
czemu 45 osob zostało pzeszkolonych z zakresu higieny i systemów sanitarnych. W,

fuj
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ramach drugiego projektu zatytułowanego ,,Zdrowe szkoły w Rwandzie" w 12 szkołach
powstało 18 zbiorników gromadzących wodę oraz 60 urządzeń tippyłap do jej dystrybucji
(dla 19 792 dzieci), a także pzeszkolono 60 przedstawicieli społeczności lokalnej.

lv. pomoc osobom z niepełnosprawnościa

W zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnością realizowaliśmy następujące pĄekty:

a) Pomoc osobom głuchoniemym - Klub Oazaw Warszawie - prowadziliśmy przez cały rok
cotygodniowe spotkania integracyjne dla osób głuchoniemych oraz udzielaliśmy im pomocy
w rozwiązywaniu swoich problemow.

d) Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego - pzez cały rok prowadziliśmy w Skoczowie i

Lidzbarku Warmińskim wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

V. Pomoc seniorom:

W zakresie pomocy seniorom realizowaliśmy następujące pĄekty:

a) Pomoc seniorom - udzielaliśmy pomocy osobom w podeszłym wieku w Gdyni oraz
kontynuowal iśmy tworzen ie Dom u Pomocy S połecznej w Lidzbarku Warmińskim.

Vl. Pomoc rodzin|e

a) Pomoc rodzinie prowadziliśmy w Gdyni poradnictwo w zakresie pomocy w
pzezwycięzaniu konfliktów, sytuacji kryzysowych w rodzinie, poprawy komunikacji
małżeństw, dzieci i młodzieży; przeprowadziliśmy w Żywcu spotkanie z psychoterapeutą
na temat ,,Z optymizmem w małżeństwo", zaś w Łodzi prelekcję pod tytułem ,,Wańość
człowieka w rodzinie". Uczestniczono w programie,,Lubuskie przeciw przemocy". Wsparto
finansowo Rodzinny Dom Dziecka w Wąwelnie kwotą 4 516,56 zł.

ffifuffiffifu
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Lp Nazwa projektu
Zaang ażowa ne jed nostki

organ izacyj ne C h rześc iiańs kiej
$łużby Gharytatywnej

llUańość PLN

Liczba
osób

objętych
pornocą

Zaangażowanie
środków

publicznych

l POMOC OSOBOM UBOGIM

1
Pomoc

zywnosciowa

Białystok, Bielsko-Biała, Bodzechów,
Czech owice-Dziedzice, Gdyn ia,
Golen iów, Gorzow Wielkopolski,
lnowrocław, Jaworzno, Konin,
Krakow-Nowa Huta, Legnica,

Lidzbark Warminski, Lwowek Sląski,
Łódż, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole,

Opole Lubelskie, Oświęcim, Poznań,
Puławy, Regimin, Ruda Sląska,
Sandomierz, Skoczów, Sońsk,

Stalowa Wola, Stargard Szczeciński,
Sucha Beskid zka, Świnoujscie,

Toruń, Włocławek, Wrocł?w, Zabrze,
Zduńska Wola , Zielona Gora, Żywiec

2 873 695,09 22 900

PEAD, banki
zywności,
MoPS, UM

Skoczów, UM
Zabrze, UM

Jaworzno, UM
Goleniow, UM
BieIsko-Biała,
UM Puławy,
UM Lidzbark

Warmińsk|, UM
Nowy Sącz, UM

Stargard
Szczeciński, UM

Toruń

2
1. Pomoc

odzieżowa

2. Bełchatów, Bielsko-Biała,
Bodzechow, Czechowice-

Dziedzice, l nowrocław,
Jaworzno, Konin, Legnica, Łódż,

Olsztyn, Opole Lubelskie,
Poznań, Puławy, Ruda Śląska,

Rzeszów, Sandomiez, Skoczów,
Stargard Szczeciński, Starogard

Gdański, Sucha Beskidzka,
Zabrze * 9#:l;, 

Zielona

422 261,59 50 827 3.

3
Pomoc

rzeczowa
Bełchatów, Gdynia, Kutno, Opole

Lubelskie, Zie|ona Gora 26 007 156

4
Bądż Solidarny
w potrzebie

Bełchatów, Cieszyn, Czechowice-
Dziedzice, Gdynia, Konin, Łpdż,

Opole Lubelskie, Ostrów
Mazowiecka, Podkowa Leśna,

Poznań, Ruda Śląska, Rzeszów,
Skoczów, Stargard Szczeciński,

Zabrze

292 636, 85 433 zbiorki publiczne

5
Pomoc

bezrobotnym
300 208

6 sUMA 3 6{4 900,53 74 524

ll POMOCZDROWOTNA

1 Kluby zdrowia

Andrychow, Białystok, Chrzanów,
Cieszyn, Gniezno, Gorzow Wlkp.,

Jaworzno, Kołobrzeg, M ielec,
Myszków, Ostrow Mazowiecka,
Płock, Rabka -Zdroj, Sk oczow

71 140,7 5 1 950

UM Skoczów,
UM Rabka-
Zdroj, UM

Chrzanów, UM
Myszków,

2 Expo Zdrowie

Białystok, Podkowa Leśna,
Szczecinek, Wa rszawa-U rsynów,

Płock, Warszawa - Powsin, Wałdowo
k. Ostrody, Węgrów, Szczytno,

Ziębice, Chełmno, Legnica, Lądek-

219 650 3 450

bi sk* udxkich h
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Bystrzyca Kłodzka, Lębork,
Kłodzko, Gdansk, Wrocław, Wisła,

Skoczów, Cieszyn, Polska Cerekiew,
Mszczonów.

3
Pomoc

psycholog iczna
140 840 3521

4

pomoc osobom
uzaleznionym i

wspołuzaleznio-
nym

Chrzanów, Ostrow Mazowiecka,
Ruda Śląska, Wieluń, Szczecinek,

Zabrze, Zywiec
10 908 86

5
ProfiIaktyka
uzaleznien

Skoczów, Ruda ŚIąska 13 986 na7 UM SKOCZOW

6
Zadbaj o

zdrowie z chsch

Konin, Krakow-Centrum, Mielec,
Myszków, Ruda Sląska, Rybnik,
Skoczów, Stargard Szczeciński,

Szczecinek, Warszawa-U rsynów,
Wisła , Zabrze, Zywiec

74 460,32 413a

UM Skoczów,
UM Konin, OPS

Rybnik

7 sUMA 530 985,07 14 344

Ill PoMoc DzlEcloM l MŁoDzlEŻY

1
Swietlice

srodowiskowe

"Miś" we Wrocławiu, "Grodzisko" w
Gdańsku, "Garaż" w Opolu, "C ntrum

AIfa" w Lidzbarku Warmińskirn
425 448,29 121

UM Gdańsk, UM
Opo!e

2
Noworoczny
Upominek

B iałystok, Czech owice- Dziedzice,
Gdynia, Jaworzno, Konin, Opole
Lubelskie, Oswięcim, Podkowa

Lesna, Rabk a-Zdro1, Ruda Śląska,
Rybnik, Skoczów, Sońsk, Warszawa

Ursynow, Zielona Gora , Zywiec

162 135,00 2 694

UM Konin,

3
Wypoczynek dla

dzieci i młodzieży
Skoczów, Zabrze, Orion, Przystań,

Zatonie 1 350 787,08 2 634

4 Dzien Dziecka zielona Gora 6 376,00 B

5 pomoc szkolna 797,00 4

6
Edukacja

społeczna dzieci i

młodzieży
7350,00 2a0

7
Młodziez w
działaniu

154 416,34 6 UE

B
pomoc dzieciom

Rwandy
719 391 ,49 23 292 MSZ

9 sUMA 2 826 7g1,2 28 959

N POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCĘ

1

pomoc osobom
głuchoniemym 20 260 25

2
Wypozyczalnie

sprzętu
rehabilitacyjnego

Lidzbark warmiński, skoczow 11 718 116

3 SUMA 31 978 141

V POMOC SEN|OROM

1 pomoc seniorom Lidzbark Warminski, Gdynia 63 969,33 30

h udxkich b
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14 81 3,51 2a@W.lT.ffi:*]---
3 sUMA 78 782,84 50

Vl PoMoc RoDZlNlE

1

poradnictwo
rodzinne

Gdynia, Łodż, Zielona Gora 7 408,56 26

2 sUMA 7 408,56 26

Vll Działa nia wspierające rozwói 54,50

Vlll Koordynacja ogólnoprojektowa, w tym wolontariat 460 112,98

lx WARTOŚĆ UDZIELONEJ POMOCY 7 550 923,68 118 a44

Współpraca z innymi organizacjam i:

Wspołpracowaliśmy z wieloma organizacjami, z których najwazniejsze to:

- ośrodki pomocy społecznej,
- powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
- bankiżywności,
- urzędy miejskie oraz starostwa
- Kościoły,
- fundacje i stowarzyszenia,
- domy pomocy społecznej.

Nasza działalnośc była mozliwa dzięki ofiarnej pracy wolontariuszy, dotacjom
samorządowym, zbiorkom publicznym, 1Yo podatku, indywidualnym darczyńcom olaz
osobom prawnym, takim jak Unia Europejska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Spraw Wewnętznych, Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, Kościół
Adwentystow Dnia Siódmego, Korespondencyjna Szkoła Lepszego życia, Polskie
Stowarzyszenie,,Zdrowa Rodzina", Fundacja ADRA Polska oraz Fundacja,,Tabita".
Pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za każdą złotówkę i dary żeczowe oraz
wolontariuszom za poświęcony czas, zdolności i serce w pracy na żecz innych.

GŁoW] łGOWA

Beąk ,ka

Foksat 8
)127347qn

tl}
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Gh rześcijańskiej Służby Charytatywnei

za rok2012

Chześcijańska Służba Charytatywna ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 .0{ .2012r do 31.12,2O12r obejmujące
dane zarządu głównego i wchodzących w skład jednostek organizacyjnych.

Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
organizację co najmniej 't2 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń kontynuowania przez organizację
działalności.

1.
2. Jednostki organizacyjne ChSGh zgłoszone do KRS:

Świetlica Środowiskowa ,,Garaż" w Opolu
Świetlica Środowiskowa'Słuzba Dziecku" w Gdańsku
świetlica Środowiskowa,,centrum Alfa" w Lidzbarku warmińskim
Świetlica Środowiska,,Miś" we Wrocławiu
Ośrodek Zdrowego Życia ,,Orion" w Wiśle
Oś rode k Zd roweg o Ży cia,,P rzy sta ń " w G rzybowie
Młodziezowy Ośrodek Zdrowego Życia,,Zatonie" w Zatoniu
Oddziały: dolnośląski, kujawsko-pomorski, lubelski, lubuski, łódzki, małopolski,
mazowiecki, opolski, podkarpacki, podlaski, pomorski, śląski, świętokzyski,
warmińsko-mazurski, wielkopolski, zachodniopomorski,
Filie: Bełchatów, Białystok, Bodzechów, Bydgoszcz, Bytom, Cieszyn, Czechowice-
Dziedzice, Gdynia, Gliwice, Goleniów, GorzówWielkopolski, Hajnówka, lnowrocław,
Jaworzno, Jelenia Góra, Kalwaria Zebrzydowska, Katowice, Kołobrzeg, Konin,
Lębork, Legnica, Lidzbark Warmiński, Lub1in, Łódź, Nowa Huta, Olsztyn, Opole,
Podkowa Leśna Poznań, Regimin, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sandomierz,
Siedlce, Skoczów, Sońsk, Stalowa Wola, Stargard Szczeciński, Starogard Gdański,
Strzelno, Sucha Beskidzka, Szczecin, Szczecinek, Tarnowskie Gory, Wałbzych,
Warszawa, Wieluń, Włocławek, Wołów, Wrocław, Zduńska Wola, Zabze, Zaleszany,
Zielona Gora,Żory,

Podstawowy pzedmiot działalności według PKD:
94 99 Z - działalnośó pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
86 90 D - działalność paramedyczna
55 20 Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Organ prowadzący rejestr:
SĄD REJoNoWY DLA M.sT. WARSZAWY W WARSZAWIE, Xll WYDZ|AŁ
GOSPODARCZY KRS

Wpis do reiestru:
27 pażdziernik2904 rok pod nr KRS 0000220518
Regon 012734394

Człon kowie zalządu ChSCh :

Piotr Nowacki - dyrektor
Beata Dąbrowska - członek zaządu

Gele statutowe ChSCh:
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lhrreśriIańsk*
łtlżba Ih*rytatywn*
Celem Chrześcijańskiej Słuzby Charytatywnej jest prowadzenie działalności
charytatywno-opiekuńczej, mając na uwadze godnośc kazdej osoby ludzkiej bez
względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowośó, rasę i przekonania.

Ghrześcijańska Służba Charytatywna nie prowadzi działalności gospodarczej. W celu
realizacji celów statutowych prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku
publicznego.

Liczba osób zatrudnionych w biurze Zarządu:
Dyrektor - 1 etat
Głównaksięgowa-letat
Asystent dyrektora ds współpracy z filiami- 1 etat
Asystent dyrektora ds. programowych i kontaktów zagranicznych - 1 etat
Kierownik ds Public Relation and Fundrasingu - 1 etat
Koordynator pĄektu Bądź Solidarny w Potrzebie iWolontariatu - 1 etat
pracownik administracyjny - 1 etat
Księgowa - 1 etat
kierownik oddziału - 1 etat
Asystent w księgowości - lz etatu

Pracownicy Ośrodków Zdrowego Życia:
- kierownik Młodzieżowego Ośrodka Zdrowego Życia,,Zatonie" - 1 etat
- pracownik gospodarczy Młodziezowego Ośrodka ZdrowegoŻycia "Zatonie" - 1 etat
- kierownik Ośrodka Zdrowego Życia,,Przystań" - 1 etat
- kierownik Ośrodka Zdrowego Życia ,,Orion" - 1 etat

Pracownicy Świetlicy Środowiskowej,,Słuzba Dziecku" w Gdańsku
-pedagog-letat

Pracownicy filii ChSCh
- piacownik w punkcie pomocy w Zabrzu - 1i2 etatu

Łączna kwota wynagrodzeń zubezpieczeniem społecznym wypłaconych przez organizację:
487598,06 zł.

Wysokość pzeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego łącznie członkom
zarządu (dyrektor i księgowa): 5 875,00 zł

Łączna kwota wynagrodzeń z tyt, umów zlecenia i o dzieło; 168 372,74 zł

Udzielone pzez organizaĄę pożyczki pienięzne: 0,00 zł

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012r.:747 955,98zł

Dane o działalnościzleconej organizacji przez podmioty państwowe i samoządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone izamówienia pub|iczne) orazo wynikach finansowych tej
działalności -brak

Na organizacji nie ciązą żadne zobowiązania podatkowe, a deklaracje podatkowe do których
jest zobowiązana składane są terminowo.

W roku 2012 w organizacji została przeprowadzona kontrola z Urzędu Skarbowego odnośnie
podatku VAT.

GŁoWl

brorN,,Beat



lNFORMACJA DODATKOWA

Załącznik do bilansu oraz rachunku wynikow
Chrześcijańskiej Słuzby Charytatywnej

za rok obrotowy od 01 .01 .2012 do 31 . 12.2012

l

Charakterystyka stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów.

- Środki trwałe oraz wańości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów
wytworzenia, lub wańości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków tnrałych), pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umozeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wańości;

_ środki truvałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem |ub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wańości.
Wańośó środkow tnivałych w budowie zwiększają ujemne różnice kursowe oraz odsetki od kredytow za
okres budowy środka tnivałego, zaś zmniejszają odpisy z tytułu trwaĘ utraty jego wańości.

- Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad obowiązujących dla środków trwałych i
wańości niematerialnych i prawnych, czyli według ceny nabycia lub kosztow wytworzenia, lub wańości
przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amońyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wańości.

- Zapasy materiałów wycenia się według cen zakupu a ich wańość odnoszona w koszty w momencie
zaku pu. Zapasy materiałów n ie pod legają pzeterm inowan i u.

- lnwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wańości)
rynkowej albo według ceny nabycia, w zależności od tego, ktora z nich jest nizsza; natomiast inwestycje
krótkoterminowe, dla których brak jest aktualnej ceny rynkowej wycenia się według wańości godziwej.

- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jednostka nie tworzy
odpisów aktualizujących wańość należności. Należności przedawnione odpisywane są w koszty w
miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie.

- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o
odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy Jednostka ma pewnośc że wystąpi koniecznośc
zapłaty tych odsetek.

- Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywow
finansowych innych niz środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według
wańości godziwej.

- Środki pienięzne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wańości nominalnej.

- Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wańości nominalnej,

Na mocy 2 ust, 5 Rozpoządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r, w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi,
nieprowadzącymidziałalnościgospodarczĄ (Dz. U. z2001r. Nr137, poz.1539) Jednostka rezygnuleze
stosowania zasady ostrożności określonejw ustawie o rachunkowości.

1| Rzeczowe aktywa trwałe wyceniono na dzień bilansowy iwykazano w bilansie w poz. A ll w kwocie
697 574,36zł

2| lnwestycje długoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w poz. A lV kwocie 664 076,81 ź
3) Nalezności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B ll w kwocie

537 296,11ż



4| Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy iwykazano w bilansie w poz. B lll
1 w kwocie 967 955,98 zł

5) Długoterminowe zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy iwykazano w bilansie w poz, B ll w
kwocie 847 421,37 d

6) Krótkoterminowe zobowiązanie wyceniono na dzień bilansowy iwykazano w bilansie w poz. B lll w
kwocie 382 591,39 zł

7| Rezerwy wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie w poz. B lll w kwocie 109 834,96 zł
8) Rozliczenia między okresowe wyceniono na dzień bilansowy iwykazano w bilansie w poz, B lV w

kwocie 1 1g5 007,71 zł

Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:

3

na dzien bilansowy, przewidywanym umowąPodziała n ależnosci wg pozyqi bilansu o pozostałym
momencie spłaty

- Naleznosci długoterminowe:

- Należnosci krotkoterminowe:

4

Podział zobowiązan wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową
momencie spłaty.

kwota 6 435,50 zł

kwota 537 296,11 zł

kwota 129 880 ,00 zł

kwota 717 541 ,37 zł

kwota 357 008,56 zł
kwota 360 532,Blzł.

847 421 ,37 zł.

- Kredyty i pożyczki długoterminowe:

l n ne zobowiązan ia długoterm inowe.
W tym:

powiat Lidzbark warminski
Gedeon

Razem zobowiązan ia długoterm i nowe

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe

Nazwa grupy składnikow
majątku tnruałego

Stan na
początek roku
obrotowego

Aktualizacja Przychody
przemieszcze

nia
Rozchody

Stan na
koniec roku
obrotowego

1. grunty (w tym prawo
uzytkowania gruntu)

3821 5,00 205 83 243 798,00

2. budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

625117.56 625 117,56

3. urządzenia techniczne
i maszyny 1461 9,00 14 61 9,00

4. srodki transportu 69 373,00 ....,.l...,.liiL,,..ll,.|.,.,',l$...6fi .fi ,.,.I 77 973,00
5. inne środki tnruałe 168 152,02 168 152,a2
Razem 915476,58 0,00 41 9766 0,00 205583 1 12g 659,58

WynoSZą

,*4 (0



5
Rezerwy

W organizacji nie utworzono rezerw. Rezerwy z okresów poprzednich w kwocie 109 834,96 zł.

6
Rozliczenia międzyokresowe

Na rozliczenia międzyokresowe składają się fundusze celowe przeznaczone do realizacji określonych
zadań statutowych organizacji, które są wydatkowane na potrzeby beneficjentow pomocy; a zasilane są
przezzbiórkipubliczne, wpłaty nazloń podatku, darowizn osob iinstytucjiprywatnych.

Projekty z lat poprzednich
Projekty pomocowe aktualne
Fundusz 1%
N ieodpłatne przekazanie srodkow trwałych

RAZEM

89 990,86
437 920,07
461 513 ,7B
205 583,00

1 195 007 ,71

Fundusze statutowe

Na fundusz statutowy składają się

Fundusz podstawowy

Fundusz pomocniczy
Fundusz podstawowy osrodkow
RAZEM

124 866 ,48
1 12 448,00
2u 625,60
438 940,08

Fundusze zostały utworzonejw okresach poprzednich i nie uległy zmianie w roku2012.

8

Organizacja nie udzielała zadnych pożyczek, gwarancjii poręczeń. Jednostka ma ustanowioną hipotekę
na nieruchomości na rzeczGminy Lidzbark Warmiński, która będzie naleźna Gminie w przypadku
sprzedazy nieruchomościw kwocie 350 008,56 zł

o

Struktura przychodów w roku 2012, działalności statutowej wg jej rodzajów i żródeł

a. Przychody z działa|ności statutowej 6 010 379,18

P rzychody z działalności statutowej n ieod płatnej pożytku pu bl icznego
5 47g 383,85

Darowizny

1Yo podatku



pnychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
539 995,3

(wyszczególnienie}

b. Pzychody finansowe 9 922,98

Odsetki od lokat, wkładow bankowych

10

Wykorzystanie przychodów z 1o/o podatku

W 2012r, organizaĄa otrzymała 1 146 846,34zł. z 1% podatku. W biezącym roku wykorzystano kwotę
1 306 846,34zł. Pozostała część zasili fundusz celowy 1% podatku ibędzie wykorzystana w latach
następnych,

Wykorzysta no następ ująco uzyskane środ ki fi nansowe :

pomoc odzieżowa
Pomoc żywnościowa
Pomoc zdrowotna /Kluby Zdrowia
Pomoc zdrowotna / Expo Zdrowie
pomoc dzleciom
DPS Lidzbark Warminski
Pokrycie kosztow filii

- Świetlice środowiskowe dla dzieci
- pomoc odzieżowa
- pomoc zywnościowa
- pomoc dzieciom
Koszty ad m in istracyj ne

215 31 8 ,47
342 733,64
58 538,00
82 768,52
63 8 10,67

45 000,00
369 001 ,94
128 349,36
99 266,94

138 585 ,40
2 800,24

128 912,98

11

osobom w trudnej sytuacji i podopiecznym MOPS

osob indywidualnych zywność, osobą potrzebującym

Organizacja w ramach swej działalnosci , rozdała
pozyskanąodzież na kwotę 365060,89 zł.
Przekazała otrzymaną zBanku Zywności oraz od
na kwotę 2 193772,30 zł.
Przekazano też paczki noworoczne dla dzieci na kwotę 105377 ,64 zł.

12
Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów ogólno-administracyjnych:

Koszty realizacji działalności statutowej pożytku publicznego
6 01 3 145,72

Odpłatnej

Koszty ad min istracyj ne : 128 912,98
- zużycie materiałow i energii 1 302,48
- usługi obce 15 929,11

podatki i opłaty 5 074,27
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne swiadczenia 71 546,1 3



- pozostałe koszty 32 114,9

Wynik finansowy netto za
ujęty w kosztach następnego roku

13

rok obrotowy wykazuje nadwyzkę kosztow nad przychodami i zostanie
2013

Data sporządzen ia 25-06-20 1 3

Sporzą dził,. Beata Dąbrowska

GŁo CWA

Chzescijańska łuzi:a Charytatyłna

(]0-3 66 
'r. 
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Beata



BlLANS

C h rześcija ńs ka Słu żba C harytatywna
(nazwa jednostki)

REGON: 01 2734394
na dzień 31.12.2012 (numer statystyczny) 5251929411

Bilans sponądzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 1 5.1 1 ,2001 (DZ. U. 137poz, 1 539z póżn.zm.)

Wiersz AKTYWA Stan na Wiersz PAsYWA Stan na

1 2 31-12-2011 31-12-2012 1 2 31-12-2011 31-12-2012

A Aktywa trwałe 1 { 68 199,6{ 1 368 086,67 A Fundusze własne 343 430,84 338 483,33

l Wańości niematerialne i prawne 0,00 0,00 l Fundusz statutowy 438 940,08 438 940,08

ll Rzeczowe aktywa tnruałe 501 509,30 697 574,36 lI
Wynik finansowy netto za rok

Do)rzedni
0,00 -95 509,24

lIl Nalezności długoterm i nowe 2 61 3,50 6 435,50 llI
Wynik finansowy netto za rok

obrotowy
_95 509,24 -4 947,51

lV l nwestycje długoterm i nowe 664 076,81 664 076,81 1
Nadwyżka przychodow nad kosztami

(wielkośc dodatnia)
0,00 0,00

V Dług oterm i nowe rozliczen ia
międzyokresowe

0,00 0,00 2
Nadwyżka kosztow nad przychodami

(wie!kosc ujemna)
_95 509 ,24 -4 947 ,51

B Aktywa obrotowe 1 032 976,32 1 505 252,09 B
Zobowiązania i rezenry na

zobowiązania
1857 745,09 2 534 855,43

l
Zapasy rzeczowych aktywow

obrotowych
0,00 0,00 l

Zobowiązania długoterm inowe z
tytułu kredytow i pozyczek 850 421 ,37 847 421 ,37

ll Nalezności krotkoterm inowe 299 222,51 537 296,,11

ll
Zobowiązan ia krotkoterm i nowe i

fundusze specjalne
191 915,74 382 591,39

1 Kredyty i pozyczki 7 000,00 80 000,00

2 lnne zobowiązania 184 915 ,74 302 591 ,39
3 Fundusze specjalne 0,00 0,00

lll l nwestycje krotkoterm i nowe 733 753,81 967 955,98 Ill Rezerwy 109 834,96 109 834,96

1 Srodki pienięzne 733 753,B1 747 955,98 lV Rozliczenia m ędzyokresowe 705 573,02 1 195 007 ,71

2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 220 000,00 1
Rozliczen ia m iędzyokresowe

przychodow 699 330,72 1 195 007 ,7 1

lV
krotkoterm i nowe rozliczen ia

międzyokresowe
0,00 0,00 2 l nne rozliczen ia m iędzyokresowe 6 242,30 0,00

J-- nsowa 2 873 338,76 l- nsowa Wie l z gzg ega,zs .

Data sporządzenia: 3 1 -03-2
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(pieczątka jednostki)

eh rześeljarlska Słuzba Charytatyłna

00-3ó6 WarlffłDut Foksal 8

NlP 525- 19-29-Ą11 , REGON 01ż734394

RACHUNEK WYNIKOW

2011 2012

A. Przychody z działalności statutowej 5 124 755,68 6 010 379,18
l. składki brutto okreśIone statutem

tl. lnne pzychody okreslone statutem 5 124 755,68 6 01 0 379,1 B

1 . Przychod y z działalnosci statutowej n ieod płatnej pożytku publicznego
4 425 961,47 5 470 383,85

2. Przychody z działalnosci statutowej odpłatnej pożytku publicznego
651 597,36 539 995,33

3. Pozostałe przychody okreśIone statutem 47 196,85 0,00

B. Koszty realizacji zadań statutowych
5 066 948,92 6 01 3 145,72

l.Koszty realizacji zadań statutowych nieodpłatnej działalności pozytku publicznego
4 266 169,08 4 367 904,a4

l l. Koszty realizacji zadań statutowych odpłatnej działalności pozytku publicznego
718 929,85 1 346 150 ,76

lll. Pozostałe koszty realizaji zadań statutowych
81 849,99 299 090,92

C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna}
(A_B) 57 806,76 -2 766,54
D. Koszty administracyjne 125 139,25 128 912,98
1, Zużycie materiałów i energii 4 824,72 1 302,48
2. Usługi obce 31 036,41 15 929,11

3. Podatki i opłaty 252,93 5 074,27
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

41 936,36 71 546,13
5. Am ortyzacja 1 1 19,00 2 946,00
6. Pozostałe 45 969,83 32 114,99
E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G}

52 144,23 365 890,17

F, Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 637,40 247 779,79
G. Ppychody finan owe

7 831,39 9 922,98
H. Koszty finansowe

76,21 1 301,35
l. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wańość dodatnia lub
ujemna) (G-D+E-F+G-H) -8 070,48 4 947,51
J. Zyski i straty nadzwyczajne

K.Wynik finansowy ogółem (I+J)
-8 070,48 -4 947,51

l. Roznlcazwiększająca koszty roku następnego (wielkosc ujemna)

II. Roznica zwiększająca przychody roku następnego (wielkosc dodatnia)

GŁoW

Sporządził

data podpisania 25. 06. 2013r.
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