Chrześcijańska Służba Charytatywna
Filia w Koninie
ul. Zofii Urbanowskiej 4
62-500 Konin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Koninie
rok 2004

1.

Liczba pracujących wolontariuszy - 2 osoby.

2.

Godziny poświęcone pracy w filii:
o wartość godzin pracy w filii: 2 388 godz. × 5 zł = 11 940 zł
Prowadzone projekty i działania:
o Zorganizowanie spotkania pt.: Przemoc w rodzinie - jak sobie z tym poradzić i gdzie szukać pomocy - prelegent terapeuta rodzinny - Barbara Niemczewska,
o Zorganizowanie spotkania pt.: Jak budować zdrowe poczucie własnej wartości? - prelegent - terapeuta rodzinny Barbara Niemczewska,
o Prowadzenie poradnictwa w zakresie promocji zdrowego stylu życia wraz z wypożyczalnią literatury,
o Dystrybucja odzieży dla najuboższych,
o Bieżące zakupy dla najuboższych (żywność, leki, inne-gaz, bilety, węgiel),
o Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD (pomoc żywnościowa dla najuboższych z Unii Europejskiej)- tym
programem objęto 169 rodzin
o Wyprawki szkolne -102 komplety szkolne,
o Remonty mieszkań dla dwóch samotnych matek (z 2 dzieci i z 3 dzieci),
o Paczki żywnościowe w okresie Wielkanocnym - przekazano 91 paczek,
o Paczki żywnościowe w okresie Bożego Narodzenia - przekazano 20 paczek,
o Przekazanie darowizn potrzebującym: sprzęt AGD, mebli, foteli, wózków dziecięcych, środki chemiczne, pampersy i
inne,

3.

Część finansowa
PROWADZONE DZIAŁANIA

ILOŚĆ

WARTOŚĆ

Dystrybucja odzieży dla najuboższych

10735.00
zł

Bieżące zakupy dla najuboższych:
a) żywność
b) leki
c) inne (gaz, bilety, węgiel)

1039.90zł
691.01zł
246.65zł

Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD (pomoc żywnościowa dla najuboższych z Unii
Europejskiej)- tym programem objęto 169 rodzin

1620.00kg

17425.00zł

Dystrybucja żywności otrzymywanej z Konińskiego Banku Żywności w ramach współpracy

1848.28kg

4729.09zł

Wyprawki szkolne

102 komplety

2760.90zł

Remonty mieszkań dla:
a) samotnej matki z 2 dzieci
b) samotnej matki z 3 dzieci

750.74 zł
502.00zł

Paczki żywnościowe w okresie Wielkanocnym

91 paczek
(449.00kg)

1347.00zł

Paczki żywnościowe w okresie Bożego Narodzenia

20 paczek
(90kg)

270.00zł

Pośredniczenie w przekazaniu:
a) sprzęt AGD
b) meble, fotele
c) wózki dziecięce

2 szt.
1 kom.,2szt.
5 szt.

200.00 zł
500.00 zł
500.00 zł

Współpraca ze sponsorem - sieć handlowa; (art. chemiczne, pampersy i inne)

301.50kg

2473.80zł

Praca wolontariuszy;
a) w filii
b) przy remoncie mieszkań

2298godz.x5zł 11490.00zł
90godz.x5zł
450.00 zł

W filii zarejestrowanych jest 325 rodzin, które systematycznie korzystają z pomocy. Z pomocy skorzystało łącznie ...osób. Łączna
wartość udzielonej pomocy 56 111,09 zł

"Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy."(Przypowieści Salomona
3,27)
Dorota Skąpska
Kierownik filii ChSCh w Koninie

