Chrześcijańska Służba Charytatywna
Filia w Skoczowie
ul. Osiedlowa 26
43-430 Skoczów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Skoczowie
rok 2006

1.

2.
3.

4.

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
Liczba osób działająca w filii: 9 stałych wolontariuszy + 3 osoby okazjonalnie + 2 pedagogów.
Godziny poświęcone pracy w filii:
o wartość godzin pracy w filii w punkcie "Tabity": 1704 godz. × 6 zł = 10224,00 zł
o cotygodniowe dyżury w punkcie wydawania żywności - 319 godz. x 6 zł = 1914,00 zł
o sprawy organizacyjne (transport, uzgodnienia, organizacja spotkań) - 240,00 godz. x 6 zł = 1440,00 zł
o wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - 290 godz. x 6 zł = 1740,00 zł
o dyżury w punkcie promocji zdrowia oraz konsultacje przez specjalistów - 1400,00 złotych
o organizacja wakacyjnych spotkań dla dzieci - 89 godz. x 6 zł = 534,00 zł
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 49 rodzin wytypowanych przez
OPS w Skoczowie w ilości 2953 sztuk odzieży o wartości 7 382,50 złotych.
b. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego - w każdy wtorek pełniony był dyżur w pomieszczeniu filii w
Skoczowie, ul. Krzywa. Wypożyczono sprzęt dla 52 osób.
c. Punkt konsultacyjny w zakresie promocji zdrowia w Skoczowie, ul. Krzywa. Prowadzone były konsultacje
przez specjalistę w zakresie szkodliwości palenia tytoniu, gdzie udzielono indywidualnych porad 60 osobom.
d. Punkt wydawania żywności w ramach programu PEAD 2006. Sprowadziliśmy11 319 kg żywności o ogólnej
wartości 23 318,10 złotych, którą przekazaliśmy potrzebującym w uzgodnieniu z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Skoczowie. Stała comiesięczna pomoc skierowana była dla 300 osób.
e. Konserwy rybne. W grudniu Chrześcijańska Organizacja Charytatywna "Tabita" w Katowicach przekazała dla
naszej Filii ChSCh 1000 sztuk konserw rybnych o łącznej wartości 3200 złotych, które przekazaliśmy
potrzebującym wg oddzielnego rozdzielnika.
f.
Odżywki dla dzieci - Z Fundacji "Dar serca" otrzymaliśmy odżywki dla dzieci wartości 2000,00 złotych,
które zostały wykorzystane podczas wakacyjnych spotkań dla dzieci oraz zostały przekazane dla dzieci.
g. Pięciodniowe spotkanie wakacyjne dla dzieci - filia ChSCh sfinansowała całkowicie koszt organizacji
wakacyjnych spotkań dla dzieci w dniach od 17.07.2006 - 21.07.2006.
h. Wycieczki dla dzieci - w dniu 04.07.2006 filia ChSCh zorganizowała i w całości sfinansowała wyjazd do
Ojcowskiego Parku Narodowego w Ojcowie, oraz w dniu 29.08.2006 do Muzeum Chleba w Górkach i bielskiego
Kinoplexu.
i.
Noworoczne upominki dla dzieci - akcja polegała na przywiezieniu 200 sztuk paczek noworocznych dla
dzieci w ramach "Gwiazdkowej niespodzianki", które zostaną przekazane w styczniu 2007 roku wraz z
organizację specjalnych spotkań w Skoczowie oraz Jeleśni.
j.
Rajd zdrowia - współorganizacja oraz dofinansowanie rodzinnego spotkania na Czantorii w dniu 25.06.2006
roku.Organizacja zajęć dla dzieci. Pomoc w pomiarze ciśnienia, tkanki tłuszczowej itp.
k. Zadbaj o swoje zdrowie - współorganizacja spotkania w Istebnej połączona z degustacją potraw przez Iwonę
Deperas.
l.
Kurs zdrowia - organizacja trzydniowego spotkania przy dofinansowaniu Urzędu Miasta w Skoczowie wraz z
degustacją potraw, pomiarem ciśnienia krwi, poziomem cukru oraz tkanki tłuszczowej w dniach 15-17.10.2006
roku.
m. Koncert na rzecz dożywiana dzieci z ubogich rodzin - w dniu 21 października 2006 roku odbył się koncert
charytatywny, na którym wystąpiły następujące zespoły:
o Chór Parafii Ewangelickiej w Cieszynie

o
o

Zespół Vocalis z Parafii Ewangelickiej w Skoczowie
Chór Ziemi Cieszyńskiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Zebrano kwotę 1248,00 złotych, którą przekazano Dyrekcji Zespołu szkół nr 1 w Skoczowie na wykupienie
posiłków dla dzieci z ubogich rodzin.
5.

Współpraca z innymi organizacjami:
.
Chrześcijańska Organizacja Charytatywna - "Tabita" w Katowicach - fundacja przekazała używaną
duńską odzież do skoczowskiego punktu "Tabity" oraz konserwy rybne.
a. Pead 2006 - podpisano umowę ze Śląskim Bankiem Żywności w Rudzie Śląskiej w sprawie dostawy żywności
dla potrzebujących.
b. 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.
c. Gwiazdkowa Niespodzianka - "Samaritan' Purse" - realizowano współpracę w zakresie noworocznych
paczek dla dzieci.
d. ChSCh w Suchej Beskidzkiej - przekazaliśmy nieodpłatnie 320 worków z używaną odzieżą dla
potrzebujących z terenu gminy w Suchej Beskidzkiej.
e. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleśni - przekazano pomoc dla 6 rodzin wielodzietnych (łącznie 42
dzieci w wieku szkolnym) z Sopotni Wielkiej.
f.
Fundacja Dar Serca z Dzierżoniowa - otrzymano odzież oraz odżywki dla dzieci na wakacyjne spotkania dla
dzieci.
g. Współpraca z Polskim Komitetem Zwalczania Raka oraz Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w
Cieszynie - Rajd Zdrowia na Czantorię oraz Spotkania "Zadbaj o swoje zdrowie".

Część finansowa
Liczba osób
objętych
pomocą

Rodzaj udzielonej pomocy
Wartość pracy wolontariuszy organizacja
spotkań i całej działalności

Wyliczenie

Wartość
pomocy [zł]

Źródło finansowania

240 godz x 6 zł

1440,00

wolontariusze

Razem

1440,00
Punkt wydawania odzieży

Wartość pracy wolontariuszy
Odzież

49 rodzin

Razem

49 rodzin

1704 godz x 6 zł

10 224,00

wolontariusze

2953 sztuk x 2,5 zł

7 382,50

ofiarodawcy

17 606,50

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Wartość pracy wolontariuszy
Wartość pomocy

52 osoby

Razem

52

290 godz x 6 zł

1 740,00

wolontariusze

52x60 zł

3 120,00

ofiarodawcy

4 860,00

Punkt konsultacyjny w zakresie promocji zdrowia
Wartość pracy wolontariuszy
Razem

40 godz x 35 zł
60 osób

1 400,00

Specjaliści

1 400,00

Punkt wydawania żywności
Wartość pracy wolontariuszy

319 godz x 6 zł

1 914,00

wolontariusze

Żywność PEAD 2006

11 319 kg

23 318,10

Śląski Bank Żywności

3 200,00

Filia ChSCh

3 200,00

ChOCh Katowice

2 000,00

Fundacja Dar serca

Koszty transportu i opłat
Konserwy rybne

1000 szt x 3,20

Odżywki dla dzieci
Razem

400

33 632,10

Wakacje
Organizacja 5-dniowych spotkań dla dzieci.
Koszt zakupu żywności, nagród, materiałów
pomocniczych

25 dzieci

Praca wolontariuszy

89 godzin x 6,00 zł

Razem

25

1 250,00

Filia ChSCh

534,00

Wolontariusze pedagodzy

1784,00

Wycieczki dla dzieci
Całodzienna Wycieczka do Ojcowa - Park
Narodowy

18

1 600,00

Filia ChSCh

Całodzienna wycieczka do Muzeum Chleba
oraz Kinoplexu

18

1 250,00

Filia ChSCh

Razem

36 osób

2 850,00

Noworoczne upominki
Paczki noworoczne

220

Zakup materiałów pomocniczych

200 x 5,0 zł

Razem

220

5 000,00

"Gwiazdkowa
niespodzianka"

1 000,00

Filia ChSCh

6 000,00

Pomoc rzeczowa rodzinom wielodzietnym
Wartość pomocy

6 rodzin

1 800,00

Razem

6 rodzin

1 800,00

Filia ChSCh

Pomoc dla Filii ChSCh w Suchej Beskidzkiej
odzież

320 worków z odzieżą

Razem

6 400,00

Filia ChSCh

6 400,00
Zdrowie

Współorganizacja Dnia Zdrowia na Czantorii
w dniu 25.06.2006 roku

Zakup materiałów
pomocniczych

450,00

Filia ChSCh

Zadbaj o swoje zdrowie - Program w
Istebnej

Dofinansowanie
materiałów
pomocniczych

300,00

Filia ChSCh
Urząd Miasta Skoczowa
oraz Filia ChSCh

Kurs zdrowia 15-17.10.2006

Około 50 osób

1200,00

Razem

50

1950,00

Koncert na rzecz dzieci z biednych rodzin
120,00

Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego w Skoczowie

Plakaty i zaproszenia, poczęstunek dla gości

400,00

Kościół Adwentystów Dnia
Siódmego w Skoczowie

Zebrane środki w całości przekazane dla
Zespołu szkół

1248,00

Ofiarodawcy uczestnicy
koncertu

Razem

1 768,00

Wynajęcie sali

3 godz. x 40 zł

Ogólna wartość udzielonej pomocy w 2006 roku

81 490,60

Filia ChSCh w Skoczowie w roku 2006 udzieliła pomocy na łączną kwotę 81 490,60 zł.
Sporządził
Andrzej Cichy
Kierownik Filii w Skoczowie

