
Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Podkarpacki
Filia w Rzeszowie
ul. Twardowskiego 3a
35-305 Rzeszów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ PODKARPACKI

Filia w Rzeszowie
Rok 2014

1. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Podkarpacki:

Chrześcijańska Służba Charytatywna 
Oddział Podkarpacki
Filia w Rzeszowie
ul. Twardowskiego 3a
35.305Rzeszów
Tel. 668 305 763
E-mail: rzeszów@chsch.pl

2. Liczba osób działających w filii: 4 osoby 

3. Godziny poświęcone pracy w filii – 40 godzin:

 wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji: 36 godz. * 11 zł = 396 zł
 wartość godzin pracy administracyjnej: 4 godz. * 26 zł = 104

4. Prowadzone projekty i działania: 

 Pomoc  Odzieżowa  –  w  ramach  pomocy zorganizowano  punkt  wydawania
odzieży w pomieszczeniu zboru KADS, w trzech turach, w każdą niedzielę po trzy
godziny. Z odzieży skorzystało około 100 osób. Udało się nam dotrzeć i zaprosić do
punktu rodziny wielodzietne posiadające od 3 do 8 dzieci, a także samotne matki z
dziećmi.  Z pomocy skorzystali  też nasi  wyznawcy, którzy są  w trudnej  sytuacji
materialnej. Podczas wydawania można  było skorzystać z bezpłatnej literatury,
m.in.  czasopism  -  Znaków  Czasu,  ksiązki  roku  „Droga  do  Chrystusa”,  itp.  W
ostatnim dniu z wioski odległej o ok. 30 km przyjechała kobieta z dziećmi i wybrała
bardzo wiele potrzebnych ubrań: buty, swetry, spodnie, itp. za które po powrocie
do domu bardzo dziękowała, ponieważ jest w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej.
Ma jedno dziecko niepełnosprawne,  dwoje dzieci  w gimnazjum,  niepracującego
męża a sama pobiera rentę. Obecnie planujemy zorganizować pomoc żywnościową
dla tej rodziny.

5. Udzielono wsparcia innym organizacjom: brak
6. Sponsorzy:

 Zarząd ChSCh 
 Zbór KADS
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Część finansowa

Lp Rodzaj udzielonej
pomocy

Liczba
osób

objętych
pomocą

Liczba Wartość
w PLN

Źródło  finansowania

I Pomoc Odzieżowa

1 Praca  wolontarystyczna 4 * 9 h * 11 zł 396 Wolontariusze

2 Praca administracyjna 4  * 26 zł 104 Wolontariusz

3 Wydana odzież 100 600 kg * 15 zł 9 000 Zarząd ChSCh 

6 Bezpłatna literatura  250 KADS w Rzeszowie 

Wartość projektu 100 9 750

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
UDZIELONEJ POMOCY 100 9 750

Filia ChSCh Oddział Podkarpacki w Rzeszowie w roku 2014 udzieliła pomocy 100 osobom na łączną
kwotę 9 750 zł.

 
Sporządziła:

 
Jolanta Wąsik

                                           Kierownik filii ChSCh Oddział Podkarpacki  w Rzeszowie

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