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

Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Skoczowie 

ul. Osiedlowa 26 

43 - 430 Skoczów 

telefony: +48 (033) 8527 003, +48 606 44 99 27 

2. Liczba osób działająca w filii: 8. 

3. Godziny poświęcone pracy w filii: 

a. wartość godzin pracy w filii w punkcie Tabity: 1542 godz. × 6 zł = 9252,00 zł 

b. cotygodniowe dyżury w punkcie wydawania żywności - 515 godz. X 6 zł = 3090,00 zł 

c. sprawy organizacyjne (transport, uzgodnienia, organizacja spotkań) - 120,00 godz. x 6 zł = 720,00 zł 

d. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 360 godz. x 6 zł = 2160,00 zł 

e. dyżury w punkcie promocji zdrowia oraz konsultacje medyczne przez lekarzy specjalistów i inne - 700,00 

złotych 

4. Prowadzone projekty i działania: 

a. Punkt z używaną odzieżą "Tabita" - prowadzony był stały punkt w pomieszczeniu filii ChSCh w Skoczowie, 

Górny Bór w każdą środę. Podczas tych dyżurów wydano bezpłatnie odzież dla 605 osób wytypowanych przez 

OPS w ilości 6933 sztuk odzieży o wartości 17 332,50 złotych. 

b. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - w każdy wtorek pełniony był dyżur w pomieszczeniu filii w 

Skoczowie, ul. Krzywa. Wypożyczono sprzęt dla 62 osób. 

c. Punkt konsultacyjny w zakresie promocji zdrowia w Skoczowie, ul. Krzywa. Prowadzone były konsultacje 

przez lekarzy specjalistów, gdzie udzielono porad 20 osobom oraz prowadzono punkt konsultacyjny w zakresie 

rzucenia palenia. 

d. Punkt wydawania żywności w ramach programu PEAD 2005. Sprowadziliśmy12 894 kg żywności o ogólnej 

wartości 30 672,90 złotych, którą przekazaliśmy potrzebującym w uzgodnieniu z OSP w Skoczowie. Stała 

comiesięczna pomoc skierowana była dla 300 osób oraz w miesiącach listopad-grudzień skierowaliśmy 

jednorazową pomoc dla 100 osób. 

e. WAKACJE - filia ChSCh dofinansowała wypoczynek w ramach Zielonej szkoły dla2 osób oraz partycypowała w 

kosztach związanych z wycieczką szkolną dla 2 osób. 

f. Pomoc rehabilitacyjna - filia ChSCH dofinansowała rehabilitację dzieci niepełnosprawnych. 

g. Wycieczka dla dzieci - w dniu 19.08.2005 filia ChSCh zorganizowała i w całości sfinansowała wyjazd do 

Kopalni w Tarnowskich Górach oraz do Muzeum Chleba dla 28 osób. 

h. Noworoczne upominki dla dzieci - akcja polegała na przekazaniu 120 sztukpaczek noworocznych dla dzieci 

w ramach "Gwiazdkowej niespodzianki". Zorganizowano spotkanie w dniu 28 grudnia 2005 roku dla dzieci wraz 

z poczęstunkiem, wspólnymi zabawami, na którym wręczono 50 sztuk paczek dla dzieci. Dodatkowo 

odwiedziliśmy rodzinne domy dziecka oraz dzieci w domach, gdzie wręczyliśmy pozostałe paczki. Filia ChSCh 

dodatkowo zakupiła 700 sztukzeszytów oraz 100 książek o przygodach Filipa, które zostały wręczone 

dzieciom wraz z upominkami do paczek. 

i. Koncerty charytatywne: 

o Koncert na rzecz ofiar w Azji - w dniu 05.02.2005 roku odbył się koncert na rzecz pomocy 

poszkodowanych w Azji. W koncercie wystąpiły Chór Gloria z Kościoła Ewangelickiego w Skoczowie, 

Chór z Kościoła Ewangelickiego z Wisły oraz Chór Ziemi Cieszyńskiej z Kościoła Adwentystów. 

Zebrano 1606,0 złotych, które zostały przekazane poprzez Adrę na pomoc ofiarom kataklizmu w 

zniszczonej Indonezji. 

o Koncert na rzecz dożywiana dzieci z ubogich rodzin - w dniu 05 listopada 2005 roku odbył się 

koncert, na którym wystąpiły następujące zespoły: Chór z parafii ewangelickiej z Drogomyśla, zespół 

dzwonkowy, zespół młodzieżowy z Kościoła ewangelickiego ze Skoczowa oraz Chór Ziemi Cieszyńskiej 

z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Zebrano kwotę 1961,78 złotych oraz 5 euro (wg. tabeli C 



z 7 listopada 2005 wartość 19, 737 - 3,9474zł/euro), którą przekazano Dyrekcji Zespołu szkół nr 1 w 

Skoczowie na wykupienie pełnych 900 obiadów lub 2828 zup. 

5. Współpraca z innymi organizacjami: 

a. Chrześcijańska Organizacja Charytatywna - "Tabita" w Katowicach - fundacja przekazała używaną 

duńską odzież do skoczowskiego punktu "Tabity" 

b. Pead 2005 - nawiązano współpracę ze Śląskim Bankiem Żywności w sprawie dostawy żywności dla 

potrzebujących. 

c. Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie - ścisła współpraca w zakresie typowania osób do korzystania z 

pomocy żywieniowej, używanej odzieży oraz typowania dzieci do korzystania z wycieczek i paczek 

noworocznych. 

d. Gwiazdkowa Niespodzianka - "Samaritan' Purse" - realizowano współpracę w zakresie noworocznych 

paczek dla dzieci. 

e. CHSCH w Suchej Beskidzkiej - przekazaliśmy nieodpłatnie 133 worków z używaną odzieżą dla 

potrzebujących z terenu gminy w Suchej Beskidzkiej. 

f. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni - przekazano pomoc dla 3 rodzin wielodzietnych (łącznie 30 dzieci w 

wieku szkolnym) z Sopotni Wielkiej. 

 
 

Część finansowa 

 

Rodzaj udzielonej 

pomocy 

Liczba osób objętych 

pomocą 
Wyliczenie 

Wartość pomocy 

[zł] 
Źródło finansowania 

Wartość pracy 

wolontariuszy 
  120 godz x 6 zł 720 wolontariusze 

Punkt wydawania odzieży 

Wartość pracy 

wolontariuszy 
  1542 godz x 6 zł 9 252 wolontariusze 

Odzież   6933 sztuk x 2,5 zł 17 332,50 ofiarodawcy 

razem 605   26 584,5   

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 

Wartość pracy 

wolontariuszy 
  360 godz x 6 zł 2 160 wolontariusze 

Wartość pomocy     3 100 ofiarodawcy 

razem 62   5 260   

Punkt konsultacyjny w zakresie promocji zdrowia 

Wartość pracy 

wolontariuszy 
  20 godz x 35 zł 700 Lekarze specjaliści 

razem 20   700   

Punkt wydawania żywności 

Wartość pracy 

wolontariuszy 
  515 godz x 6 zł 3 090 wolontariusze 

Żywność PEAD 2005   
12 894 kg x ok. 2,38 

zł 
30 672,90 Śląski Bank Żywności 

Koszty transportu i 

opłat 
    2 850,00 Filia ChSCh 

razem 400   36 612,9   

Wakacje 

Pomoc finansowa 4   200 Filia ChSCh 

Pomoc na rehabilitacje 

Pomoc finansowa     450 Filia ChSCh 

Wycieczka dla dzieci 

Pomoc finansowa 28   1 680 Filia ChSCh 



Noworoczne upominki 

Wynajęcie sali   3 godz. x 40 zł 120 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

w Skoczowie 

Paczki 120   3 600 Gwiazdkowa niespodzianka 

Zeszyty, książki 100 
700 zeszytów + 100 

książek 
800 Filia ChSCh 

razem 220   4 520   

Pomoc rzeczowa rodzinom wielodzietnym 

pomoc 8   900 Filia ChSCh 

Pomoc dla Filii ChSCh w Suchej Beskidzkiej 

odzież   
133 worków z 

odzieżą 
2 660 Filia ChSCh 

Koncert na rzecz poszkodowanych w Azji 

Wynajęcie sali   2 godz. x 40 zł 80 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

w Skoczowie 

Plakaty i zaproszenia     200 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

w Skoczowie 

Zebrane środki     1 606 ofiarodawcy 

razem     1 886   

Koncert na rzecz dzieci z biednych rodzin 

Wynajęcie sali   2 godz. x 40 zł 80 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

w Skoczowie 

Plakaty i zaproszenia     200 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

w Skoczowie 

Zebrane środki     1981,5 ofiarodawcy 

razem     2 261,5   

Ogólna wartość udzielonej pomocy 84 434,9   

 
 
Filia ChSCh w Skoczowie w roku 2005 udzieliła pomocy na łączną kwotę 84 434,90 zł. 

 
 

Sporządził 

Andrzej Cichy 

Kierownik filii ChSCh w Skoczowie 

 


