
Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Filia w Koninie 

ul. Zofii Urbanowskiej 4 

62 - 500 Konin 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
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Filia w Koninie 

rok 2005 

 
 

1. Nazwa i adres filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Koninie: 

Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Filia w Koninie 

ul. Zofii Urbanowskiej 4 

62 - 500 Konin 

tel. +48 (063) 242 09 73 

tel. kom. +48 692 253 197 

e-mail: konin[at]chsch[dot]org[dot]pl 

2. Liczba osób działająca w filii: 2 osoby. 

3. Godziny poświęcone pracy w filii 1 515 w tym: 

a. nie wymagających umiejętności specjalistycznych: 2 282 godz. × 6 zł = 13 692 zł 

b. wymagających umiejętności specjalistycznych 

4. Zarząd: 

o Kierownik - Dorota Skąpska 

o skarbnik - Ludmiła Roszak 

5. Prowadzone projekty i działania: 

 . Punkt Wydawania Odzieży - skorzystało 1001 ubogich rodzin, 

a. Pomoc materialna dla najuboższych - żywność, leki i inne, 

b. Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD - programem objęto 980 osób, 

c. Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Konińskim Bankiem Żywności - zrealizowano w ramach tego: 

o Podziel się posiłkiem - 20 paczek dla rodzin wielodzietnych, 

o Paczki żywnościowe w okresie wielkanocnym - 115 paczek 

o inne 

d. Pośredniczenie w przekazywania darowizn rzeczowych - meble, wózki dziecięce, łóżeczka 

e. Programy promujące zdrowy styl życia: 

o "Jak Budować zdrowe poczucie własnej wartości" - 29.01.2005 - prelekcja terapeuty rodzinnego 

o "Rzucam Palenie" - 23 - 27.05.2005 - kuracja odwykowa prowadzona przez Tomasza Kosowskiego 

o "Sposoby na choroby" - 29.05 - 01.06.2005 - seria wykładów naturoterapeuty Sławomira Gromadzkiego 

f. Dzień dziecka - 4.06.2006 - przeprowadzenie programu słowno - muzycznego z udziałem zespołu muzycznego 

Pathinders z Poznania dla 33 dzieci z najuboższych rodzin, 

g. Obiad dla bezdomnych - obiad dla 30 bezdomnych 

h. Pogotowie Świętego Mikołaja - przekazano 414 paczek żywnościowych 

i. Poradnictwo w zakresie zdrowego stylu życia 

j. Bezpłatna wypożyczalnia książek o tematyce zdrowotnej 

 
 

Część finansowa 

 

Lp. Prowadzone działania Ilość Wartość[zł] 

1 Dystrybucja odzieży dla najuboższych (skorzystało 1001 rodzin) - 12 797.00 

2 

Bieżące zakupy dla najuboższych: 

a)żywność 

b)leki 

c)inne (gaz, opał, podręczniki) 

- 

1 096.26 

952.94 

433.78 
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3 Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD (tym programem objęto 980 osób) 15 738.00 kg 44 001.64 

4 

Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Konińskim Bankiem Żywności np: 

- Podziel się posiłkiem (20 paczek dla rodzin wielodzietnych) 

- Paczki żywnościowe w okresie wielkanocnym: 115 

- inne, nie związane z programami. 

3 021.524kg 13 540.14 

5 

Pośredniczenie w przekazywaniu: 

a) mebli; 

b) wózki dz., łóżeczka; 

3 kom. 

3 szt. 

400.00 

250.00 

6 

Programy promujące zdrowy styl życia: 

a)"Jak Budować zdrowe poczucie własnej wartości" 

b)"Rzucam Palenie" 

c)"Sposoby na choroby" - udział sponsora 

1x 

1x 

1x 

160.00 

944.64 

944.64 

(1200.00) 

7 Dzień Dziecka (35dzieci) - udział sponsora 35 paczek 
282.10 

(200.00) 

8 Obiad dla bezdomnych (dla 30 osób) - udział sponsora - 
108.95 

(50.00) 

9 "Pogotowie Św. Mikołaja" 414 paczek - 

10 

Praca wolontariuszy: 

a) w Filii (na stałe - 2 osoby); 

b) pomoc wolontariuszy (różne programy - 6 osób); 

c)pomoc wolontariuszy(podopiecznych) przy transportach 

2x1086godz.x 6zł 

6x14,5godz.x 6zł 

23godz.x 6zł 

13 032.00 

522.00 

138.00 

11 Na dzień 31.12.2005 zarejestrowane są w Filii 624 rodziny     

12 

Prowadzone są: 

- Poradnictwo z zakresu promocji zdrowego stylu życia. 

- Wypożyczalnia książek (bezpłatna) o tematyce zdrowotnej 

    

RAZEM:   89 604.09 

 
 
Filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Koninie udzieliła pomocy w roku 2005 o łącznej wartości 89 604, 09 

zł. 

 
 

Dorota Skąpska 

Kierownik Filii ChSCh w Koninie 

 


