
Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Zachodniopomorski
Filia w Szczecinie
ul. Plac Mariacki 4
70-547 Szczecin

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

Filia w Szczecinie 
Rok 2014

1. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Zachodniopomorski:

Chrześcijańska Służba Charytatywna                                                                      
Oddział Zachodniopomorski
Filia w Szczecinie
ul. Plac Mariacki 4
70-547 Szczecin
Tel. 511529111
E-mail: szczecin@chsch.pl 

2. Liczba osób działających w filii: 10 osób 

3. Godziny poświęcone pracy w filii – 385 godzin: 
 wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji: 210 godz. × 11 zł = 2 310 zł
 wartość godzin pracy wymagających kwalifikacji: 30 godz. × 70 zł = 2 100 zł
 wartość godzin pracy administracyjnej: 145 godz. x 26 zł = 3 770 zł

4. Prowadzone projekty i działania: 

 Bieg poMOCY 2014 –  To bieg charytatywny, w którym brało udział 120 osób,
oraz  12 wolontariuszy  pomagających  przy  organizacji  biegu.  W  celu
uatrakcyjnienia biegu wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody częściowo
sponsorowane przez  firmy  a  częściowo zakupione  ze  środków pozyskanych od
sponsorów. Podczas biegu były zbierane do puszek pieniądze przeznaczone na
pomoc dla Agatki Rutkowskiej, a także została przeprowadzona licytacja, w wyniku
której  zebrano  kwotę  łącznie  4  000  zł.  Środki  pozyskane  w  trakcie  zbiórki
publicznej w całości przeznaczone zostały na pomoc beneficjentce.

 Klub zdrowia/Szkoła  zdrowego gotowania  –  zostało  zorganizowanych  10
spotkań dotyczących promocji zdrowego życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych
Spotkanie składało się z wykładu, dyskusji  oraz degustacji  zdrowych potraw. W
spotkaniach uczestniczyło przeciętnie ok. 100 osób.

 Sporadyczna pomoc potrzebującym – w zależności od potrzeb, zbieramy dla
osób potrzebujących paczki żywnościowe oraz inne art. oraz zapewniamy wsparcie
mentalne.

5. Udzielono wsparcia innym organizacjom: brak

6. Sponsorzy: 

 Indywidualni darczyńcy

1

mailto:szczecin@chsch.pl


 Kościół ADS
Część finansowa

Lp Rodzaj udzielonej
pomocy

Liczba
osób

objętych
pomocą

Liczba Wartość
w PLN

Źródła
finansowania

I Bieg PoMOCY 2014
1 Praca wolontariuszy 60 h * 11 zł 660 Wolontariusze 
2 Praca expertów 10 h * 70 zł 700 Wolontariusze 
3 Koordynacja zadania 60 h * 26 zł 1 560 Wolontariusz

4 Materiały do organizacji
biegu

1 877,58 Darczyńcy

5 Telefony 40 Wolontariusze 
6 Materiały biurowe 50 Wolontariusz 
7 Plakaty, ulotki, reklama 100 Wolontariusze
8 Paliwo 200 Wolontariusze

Wartość projektu 120 5 187,58
II Klub Zdrowia
1 Praca wolontarystyczna 140 h * 11 zł 1 540 Wolontariusze
2 Prelegenci 20 h * 70 zł 1 400 Wolontariusze 
3 Koordynator projektu 80 h * 26 zł 2 080 Wolontariusz 
4 Wynajem sali 10 spotk. * 100 zł 1 000 Zbór KADS
5 Materiały szkoleniowe 100 300 Darczyńca
6 Artykuły do degustacji 600 Darczyńcy
7 Środki czystości 100 Zbór KADS
8 Koszt dojazdów 5 spotk. * 150 zł 750 Zbór KADS

Wartość projektu 100 7 770
III Bądź Solidarny w Potrzebie 
1 Praca wolontarystyczna 10 h * 11 zł 110 Wolontariusze
2 Koordynacja 5 h * 26 zł 130 Wolontariusz 
3 Artykuły spożywcze 250 Darczyńcy 
4 Inne artykuły 150 Darczyńcy 

Wartość projektu 4 640
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
UDZIELONEJ POMOCY

13 597,58

Filia ChSCh Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie w roku 2014 udzieliła pomocy 224 osobom na łączną
kwotę 13 597,58 zł.

 
Sporządził:

 
Łukasz Szambelan

                                        kierownik filii ChSCh  Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie

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