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

 

Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Poznaniu 

ul. Zeylanda 11 

60-539 Poznań 

2. Liczba pracujących wolontariuszy - 9 osób. 

3. Godziny poświęcone pracy w filii: 

o wartość godzin pracy w filii: 1 420 godz. × 5 zł = 7 100 zł 

o wartość godzin pracy wymagającej osób wykwalifikowanych (prelegent): 38 × 25 zł = 950 zł 

4. Objęto pomocą różne organizacje, w tym: 

a. Fundację Pomocy Humanitarnej MISSIO, której przekazano darowiznę w postaci opatrunków gipsowych i 

strzykawek dla misji w krajach III świata; 

b. MARKOT - Gościejewo Suchy Las została przekazana darowizna w postaci odzieży oraz kubków; 

c. Dom Interwencji Kryzysowej Chyby - odzież zimowa, kołdry, środki czystości zabawki - 30 kg; 

d. Schronisko br. Alberta - żywność, pościel, odzież, telewizor; 

e. Dom Dziecka w Bninie - 50 rolek tapet, skarpetki, rajstopy, zabawki, choinki; 

f. Szkoła dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu - artykuły papiernicze; 

g. Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" - odzież , pościel; 

h. Fundacja Pomocy Samotnej Matce - odzież i żywność, 

i. Dom dla Bezdomnych w Szczepankowie - ciepła bielizna i odzież. 

j. Szkoły podstawowe oraz osoby indywidualne - przekazanie komputerów z daru jednej z firm. 

5. Ponadto pomocą indywidualną objęto 84 bezdomnych osób oraz 2 osoby wypuszczone z Zakładu Karnego przekazując 

im regularnie odzież oraz zaopatrując w bilety do ła?ni oraz ręczniki i mydło. 

6. Również rodziny ubogie posiadające skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymywały pomoc w 

postaci odzieży, ciepłej bielizny, żywności, mebli, bielizny; wyposażenia AGD, węgla na zimę, kóz przeznaczonych do 

chowu. Ponadto udzielono też pomocy w dotarciu do odpowiednich organizacji w przypadku np. dzieci potrzebujących 

fachowej opieki lekarskiej (- ogółem 102 osoby) 

7. W Obornikach Wlkp. przeprowadzono akcje zmierzające do pomocy ludziom pragnącym poprawić swój stan zdrowia, w 

tym: "Rzuć palenie", "Jak radzić sobie ze stresem", "Depresja", "Szkoła zdrowego gotowania" jak też przekazano 5 

wózków inwalidzkich dla dzieci niepełnosprawnych w Obornikach Wlkp. 

8. Przeprowadzono rozmowy z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu i Obornikach Wlkp. na temat oceny możliwości współpracy dla dobra potrzebujących. 

 
Część finansowa 

 

Rodzaj udzielonej 

pomocy 
Liczba 

Wartość 

w PLN 
?ródło finansowania 

Praca 

wolontarystyczna 

1 420 × 5 

zł + 38 × 
8050 wolontariusze 



25 zł 

Kuracja antynikotynowa 

wynajęcie sali 

5 dni × 2 

godz. × 40 

zł 

400 Ośrodek Kultury w Obornikach 

plakaty i 

zaproszenia 
  20 wolontariusze 

Jak sobie radzić ze stresem 

wynajęcie sali 

3 dni × 2 

godz. × 40 

zł 

240 Ośrodek Kultury w Obornikach 

plakaty i 

zaproszenia 
  20 wolontariusze 

Depresja 

wynajęcie sali 

3 dni × 2 

godz. × 40 

zł 

240 Ośrodek Kultury w Obornikach 

plakaty i 

zaproszenia 
  20 wolontariusze 

Szkoła Zdrowego Gotowania 

wynajęcie sali 

4 dni × 2 

godz. × 40 

zł 

320 Ośrodek Kultury w Obornikach 

Przygotowanie 

degustacji 
  150 wolontariusze 

plakaty i 

zaproszenia 
  20 wolontariusze 

Pomoc materialna 

(finansowa i 

rzeczowa) 

210 razy 
11 

458,78 

Otrzymywana odzież sprowadzana z zagranicy, środki wypracowane z częściowej 

sprzedaży odzieży przeznaczone na zakup żywności, biletów do ła?ni itp. oraz 

otrzymywane dary z ręki osób wspierających ChSCh jak też organizacje SOS, 

sponsor, oraz ADRA 

RAZEM   
20 

938,78 
  

 
 

Sporządzili Danuta Wierkiewicz i Helena Gerke 

w imieniu Zarządu filii ChSCh w Poznaniu 

 


