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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: 10 osób. 

3. Godziny poświęcone pracy w filii: 2 368,5 godzin. 

4. Prowadzone projekty i działania: 

a. Wsparcie organizacji pozarządowych: 

o Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zwierzyń- przekazano odzież, meble do wyposażenia świetlicy, artykuły 

AGD itp., 

o Dom Interwencji Kryzysowej Chyby -wyposażenie podopiecznej DIK w odzież oraz częściowo w meble, 

o fundacja Pomocy Samotnej Matce Pro Vita - przekazano 43 worki odzieży oraz meble; 

o Regionalne Centrum Wolontariatu- Dom Dziennego Pobytu Osób Starszych - przekazano mebli oraz 

odzieży; 

o Szkoły podstawowe oraz osoby indywidualne - przekazano komputery z daru firmy Kulczyk Tradex; 

b. Punkt wydania żywności - systematyczna pomoc 432 osobom w ramach współpracy z Bankiem Żywności 

(mleko w proszku, mleko pełnotłuste, makaron, ser topiony oraz ryż), 

c. Pomoc bezdomnym - regularna pomoc 178 bezdomnym osobom w postaci odzieży, biletów do łaźni, ręczniki, 

mydło oraz koce, 

d. Pomoc rodzinom z MOPS - udzielono pomocy 72 osobom 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 

 

Część finansowa 

 

Rodzaj udzielonej pomocy 
Liczba osób objętych 

pomocą 
Wyliczenie 

Wartość pomocy 

[zł] 

Źródło 

finansowania 

Pomoc w postaci odzieży 

Wartość pracy wolontariuszy   1766 godz x 6 zł 10 596 wolontariusze 

Odzież   250x ok. 33,92 zł 8 480 ofiarodawcy 

razem 250   19 076   

Pomoc żywnościowa 

Wartość pracy wolontariuszy   582 godz x 6 zł 3 492 wolontariusze 

żywność   
432 x ok. 17,17 

zł 
7 419 Bank Żywności 

razem 432   10 911   



Pomoc materialna 

Wartość pracy wolontariuszy   20 godz x 6 zł 120 wolontariusze 

pomoc     880 Tradex 

razem 5   1 000   

Ogólna wartość udzielonej 

pomocy 
687   30 987   

 
 
Filia ChSCh w Kędzierzynie Koźlu w roku 2005 udzieliła pomocy na łączną kwotę 30 987 zł. 

 
 

Sporządziła 

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). 

 


