
Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Filia w Poznaniu 

ul. Dąbrowskiego 28 

60-841 Poznań 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ 

Filia w Poznaniu 

rok 2004 

 
Część merytoryczna 

 

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

 

Chrześcijańska Służba Charytatywna 

Filia w Poznaniu  

ul. Dąbrowskiego 28  

60-841 Poznań 

2. Liczba osób działająca w filii: 11 osób. 

3. Objęto pomocą różne organizacje, w tym: 

1. Organizator Domów Integracji Społecznej - 850 kg odzieży; 

2. Dom Interwencji Kryzysowej Chyby -wyposażenie podopiecznej DIK w odzież, meble, pralkę, lodówkę; 

3. W ramach współpracy z Bankiem Żywności - przekazano żywność (mleko w proszku oraz ryż) 30 rodzinom; 

4. Dom Dziecka w Bninie - 100 płaszczy przeciwdeszczowych; 

5. fundacja Pomocy Samotnej Matce - 23 worki odzieży; 

6. Szkoły podstawowe oraz osoby indywidualne - przekazanie komputerów z daru firmy Kulczyk Tradex; 

4. Ponadto pomocą indywidualną objęto 102 bezdomnych osób zaopatrując ich regularnie w odzież oraz zaopatrując w 

bilety do łaźni oraz ręczniki, mydło oraz koce. 

5. 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. Ponadto udzielono też 

pomocy w dotarciu do odpowiednich organizacji w przypadku np. dzieci potrzebujących fachowej opieki lekarskiej (- 

ogółem 78 osób) 

6. Na początku roku 2004 od firmy "Muszkieterowie" otrzymaliśmy darowiznę w postaci środków chemicznych, zabawek, 

artykułów papierniczych, drobnego sprzętu AGD, sztucznych choinek oraz ozdób, którą to darowiznę przeznaczyliśmy 

częściowo na wydanie (kwota 7410 zł) w postaci pakietów zawierających podstawowe produkty żywnościowe oraz środki 

higieny i chemiczne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, częściowo na sprzedaż w celu uzyskania 

środków na zakup tychże artykułów. 

Część finansowa 

 

Rodzaj udzielonej pomocy Liczba 
Kwota 

[zł] 
Źródło finansowania 

Wartość pracy wolontariuszy 
2492 x 

6 zł 
14 955 wolontariusze 

Pomoc materialna (finansowa, 

rzeczowa oraz w postaci żywności) 

608 

osób 
19 189 

dzież, środki chemiczne, komputery, żywność, dary osób prywatnych 

oraz CH "Muszkieterowie" jak też firma Kulczyk Tradex oraz ADRA 

Ogólna wartość udzielonej 

pomocy 
  34 144   

 
 



Całkowita wartość udzielonej pomocy przez filię ChSCh w Poznaniu osiągnęła wartość 34 144 zł 

 
 

Sporządził 

Danuta Wierkiewicz  

Kierownik filii ChSCh w Poznaniu 

 
 

Wartość pracy wolontarystycznej nie wymagającej specjalisty przyjęto na podstawie zapisów ustawy z dnia 28 

lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw pkt. 42 art. 1 (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 z 2005) 

 


