
Chrześcijańska Służba Charytatywna 
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Filia w Radomiu
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ MAZOWIECKI

Filia w Radomiu
Rok 2014

1. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Mazowiecki:

Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Mazowiecki
Filia w Radomiu
ul. Okulickiego 32a
26-601 Radom
Tel. +48 509112452

          E-mail: radom@chch.pl

2. Liczba osób działająca w filii: 8 osób

3. Godziny poświęcone pracy w filii – 315 godzin: 

 wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji: 250 godz. x 11 zł = 2 750 zł
 wartość godzin pracy administracyjnej: 55 godz. x 26 zł = 1 430 zł
 wartość godzin pracy wymagającej kwalifikacji:  10 godz. x 60 zł =  600 zł

4. Prowadzone projekty i działania: 

 Pomoc odzieżowa – prowadzony był stały punkt  wydawania odzieży w pomieszczeniu
filii  ChSCh w Radomiu dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Punkt wydawanie odzieży był czynny raz w tygodniu przez dwie godziny. 

 Punkt konsultacyjny – dla osób uzależnionych od alkoholu i rodzin osób uzależnionych
od alkoholu i papierosów

 Pomoc żywnościowa – pomoc w postaci paczek żywnościowych dla 120 osób. Żywność
została przekazana przez Bank Żywności w Radomiu.  Wolontariusze ChSCh trzykrotnie
uczestniczyli w zbiórkach żywności organizowanych przez Bank Żywności. 

5. Udzielono wsparcia innym organizacjom: brak 

6.  Sponsorzy : 
 Psycholog 
 Anonimowi darczyńcy
 KADS w Radomiu
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Część finansowa

Lp
Rodzaj udzielonej

pomocy

Liczba
osób

objętych
pomocą

Liczba
Wartość 

w PLN
Źródła 

finansowania

I Pomoc odzieżowa 

1 Praca wolontarystyczna      150 h * 11 zł 1 650 Wolontariusze 

2 Praca administracyjna 50 h * 26 zł 1 300 Wolontariusz  

3 Wynajem pomieszczenia 80 h * 30 zł 2 400 KADS w Radomiu

4 Wydana odzież 200 kg * 20 zł 4 000 Indywidualni darczyńcy

Wartość projektu 50 9 350

I Pomoc żywnościowa  

1 Praca wolontarystyczna      100 h * 11 zł 1 100 Wolontariusze 

2 Wydana żywność 1 535,78 kg 7 423,82 Bank Żywności 

Wartość projektu 120 8 523,82

I Punkt konsultacyjny – dla uzależnionych od alkoholu

1 Psycholog - konsultacje 5      10 h * 60 zł 600 Wolontariusz 

2 Praca administracyjna 5 h * 26 zł 130 Wolontariusz  

3 Wynajem pomieszczenia 10 h * 30 zł 300 KADS w Radomiu

Wartość projektu 5 1 030

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
UDZIELONEJ POMOCY

175 18 903,82

Filia ChSCh Oddział Mazowiecki w Radomiu w roku 2014 udzieliła pomocy 175  osobom na łączną kwotę
18 903,82 zł.

Sporządził:

Remigiusz Krok
Kierownik filii ChSCh Oddział Mazowiecki w Radomiu

Wartość  pracy  wolontarystycznej  nie  wymagającej  kwalifikacji   przyjęto  na  podstawie  minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w kraju. 
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