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Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Filia Kraków – Centrum 

ul. Lubelska 25 

30-003 Kraków 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ 

Filia w Krakowie 

rok 2012 

 
1. Nazwa i adres filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:   

Filia w Krakowie 

ul. Lubelska 25 

30-003 Kraków 

Tel. 604 081 935 

e-mail: krakow-centrum@chsch.pl 

 

2. Liczba osób działających w filii:  11 osób. 

 

3. Godziny poświęcone pracy w filii:  84,5 godzin:  

 

� wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji:  76 godz. × 11 zł = 836 zł 

� wartość godzin pracy wymagająca kwalifikacji:  4 godz. x 26 zł = 104 zł 

� wartość godzin pracy wymagającej kwalifikacji: 4,5 godz. x 60  zł = 270 zł 

 

4. Prowadzone projekty i działania:  
 

� Pomoc odzieżowa - Kurtka dla malucha: Wraz z Radiem Kraków 

zorganizowaliśmy 2-dniową zbiórkę ciepłej odzieży dla dzieci. W sumie 

zebraliśmy ponad 50 ciepłych kurtek, oraz swetry, rękawiczki, czapki, spodnie, 

buty. Następnie, w porozumieniu z VII oddziałem MOPS w Krakowie, 

zorganizowaliśmy wydawanie odzieży. Zwłoka pomiędzy zbiórką a wydawaniem 

była konieczna ze względu na konieczność poinformowania przez pracowników 

MOPS wytypowanych rodzin. Dodatkowo również przy współpracy Radia 

Kraków poinformowaliśmy mieszkańców, że jeszcze zostało dużo ciepłej odzieży 

i zorganizowaliśmy kolejne 2-dniowe wydawanie odzieży 

� Klub Zdrowia:  Po ukazaniu się w specjalnym wydaniu gazetowym Znaków Czasu 

dla miasta Krakowa, które zostało rozpowszechnione w ilości 74.000 

egzemplarzy liczyliśmy na nadprzeciętną frekwencję na spotkaniach klubu. 

Ustaliliśmy czas spotkania w każdą niedzielę od początku października na 

godzinę 10:00. Odbyły się tylko trzy spotkania na które przybyły w sumie tylko 4 

zainteresowane osoby. W związku z powyższym dalszy program został 

zawieszony i powołałem do życia komitet, którego zadaniem było 

przygotowanie nowej edycji comiesięcznej z ciekawym programem zdrowotnym 

od miesiąca stycznia do czerwca 2013 r. 

 

5. Udzielono wsparcia innym organizacją:  Podopieczni VII oddziału Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kraków 
 

6. Sponsorzy: 
� Wolontariusze 
� Zarząd ChSCh 
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Część finansowa 

 

Lp. Rodzaj udzielonej pomocy 

Liczba 

osób 

objętych 

pomocą 

Liczba 
Wartość w 

PLN 
Źródła finansowania 

I Klub Zdrowia 

1 Praca wolontarystyczna  6 h * 11 zł 66 Wolontariusze 

2 Praca administracyjna  2 godz. x 26 zł 52 Wolontariusz 

3 Prelekcje 3 3 x 1,5 godz. x 60 zł 270 Wolontariusz 

4 Wartość projektu 11  388  

II 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 

PROJEKTÓW 
  388  

 
 

Filia ChSCh w Krakowie w roku 2012 udzieliła pomocy 11 osobom na łączną kwotę  388  zł. 
 

 

                                                                                                                                                     Sporządził: 

 

                                                                                                                                           Zenon Skorupski 

                                                                                                               Kierownik filii ChSCh w Krakowie 

  

 

Wartość pracy wolontarystycznej nie wymagającej specjalisty przyjęto na podstawie 

minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju.  

 


