Chrześcijańska Służba Charytatywna
Filia w Gdyni
ul.Krasickiego 32
81-377 Gdynia

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Gdyni
rok 2003

1.

Nazwa i adres filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Gdyni:
Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Gdyni
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia
e-mail: chsch_gdynia[at]op[dot]pl
telefony: (058) 671-68-86, 0603-129-183; 0606-732-356; 0502-722-982
Konto: Bank Polski Kasa Opieki S.A. Nr.11001076-272058-2101-111-0

2.

Liczba pracujących wolontariuszy - 7 osób.

3.

Godziny poświęcone pracy w filii - 217 godz. o łącznej wartości - 1385 zł

o
o

wartość godzin pracy w filii: 202 godz. × 5 zł = 1010 zł
praca wymagająca osób wykwalifikowanych (korepetycje): 15 godz. × 25 zł = 375 zł
Filia została otwarta 23 lutego 2003roku.

4.

Zarząd
Kierownik - Ryszard Gruszko
Zastępca - Paweł Hopa
Sekretarz i skarbnik - Zofia Marzec

Część merytoryczna

1.

Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni filia ChSCh wykupywała, co miesiąc obiady dla 3 dzieci, a także udzielała
pomocy rodzinom ubogim wskazanym przez szkolnego pedagoga, z którym utrzymujemy stały kontakt.

2.

Jednorazowo opłacano pobyt w przedszkolu dla jednego dziecka na sumę 167 zł

3.

Na wniosek Ogniska Wychowawczego w Rumii, filia dokonała zbiórki książek na rzecz tegoż Ośrodka (encyklopedie,
słowniki, lektury i literatura piękna), łącznie wg spisu 265 egz.

4.

Zakupiono 2,6 tony ziemniaków i przekazano:
810 kg ziemniaków Ognisku Wychowawczemu w Rumii
1790 kg ziemniaków wydano 15-tu ubogim rodzinom
Łącznie omawianą pomocą wsparto około 160 dzieci pochodzącą z rodzin niskousytuowanych.

5.

Zorganizowano zbiórkę odzieży z której wydano potrzebującym na sumę około 4.000,00 zł

6.

Zorganizowano zbiórkę żywności z której wydano potrzebującym na sumę około 600,00 zł

7.

Zorganizowano zbiórkę środków czystości i wydano na sumę około 100,00 zł

8.

Zapłacono za wykonanie okularów zdrowotnych dla ubogiego dziecka na sumę 80,00 zł
Dzięki wsparciu ludzi o wrażliwych sercach oraz instytucji pracę tę wykonujemy w całości charytatywnie.

Sponsorzy filii ChSCh w Gdyni:

1.

Polonia z Australii (Dandenong) - wsparcie finansowe, dzięki temu filii udało się zdążyć z pomocą tuż przed zbliżającą
się zimą.

2.

Zakłady Radiowe RADMOR S.A. - przekazanie na potrzeby działalności - metalowej gabloty ogłoszeniowej oraz
wsporników. Urządzenie to umożliwiło organizacji wyjście do szerokiego grona zainteresowanych z informacjami na
temat swojej działalnośRADMOR"

3.

Poczta Polska Oddział 2 Gdynia - przekazanie filii metalowej skrzynki pocztowej. Sprzęt ten pozwala osobom
zainteresowanym nawiązanie kontaktu z naszą organizacją.

4.

Wydawnictwo Steinborn Gdynia wydrukowało bezpłatnie ogłoszenie prasowe organizacji - apel o wsparcie finansowe dla
działalności charytatywnej.

5.

Sponsor prywatny - przekazał dar rzeczowy w postaci mebli dla ubogiej rodziny.

Część finansowa
Rodzaj udzielonej pomocy

Kwota [zł]

Wartość pracy wolontariuszy

1385,00

Książki przekazane na sumę

2650,00

Meble (dostarczone rodzinie)

2000,00

Odzież (przekazana)

4000,00

Żywność (przekazana)

600,00

środki czystości (przekazane)

100,00

Obiady wykupione dla dzieci

512,20

Ziemniaki (kwota zakupu)

780,00

(wartość detaliczna)

2080,00

Poniesione koszty transportu

115,00

Ogólna wartość udzielonej pomocy

13442,20

Plan działania:

1.

Pomoc osobom ubogim (żywność, odzież i inne wg potrzeb i możliwości).

2.

Organizacja zorganizowanego wyżywienia - bony obiadowe.

3.

Powołanie klubu dla młodzieży przy współpracy z Urzędem Miasta.

Ryszard Gruszko
Kierownik filii ChSCh w Gdyni

