Chrześcijańska Służba Charytatywna
Filia w Warszawie
ul. Foksal 8
00 - 366 Warszawa

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ
Filia w Warszawie
rok 2004
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Nazwa i adres filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie:
Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Warszawie
ul. Foksal 8
00 - 366 Warszawa
telefony: +48 (022) 313 14 23, +48 606 105 636
Liczba osób działająca w filii: 8.
Godziny poświęcone pracy w filii:
a. wartość godzin pracy w filii: 6 720 godz. × 6 zł = 40 320 zł
b. w tym:
o cotygodniowe dyżury (wtorek) - 230 godz. X 6 zł = 1 380 zł
o sprawy organizacyjne ( posiłki, kiermasz) - 30 godz. x 6 zł = 180 zł
o przygotowanie koncertów - 180 godz. x 6 zł = 1 080 zł
o wypoczynek dzieci - 4700 godz. x 6 zł = 28 200 zł
o dyżury (czwartek) i inne - 1 580
Prowadzone projekty i działania:
a. Punkt Pomocy - prowadzone były stałe dyżury w pomieszczeniu filii ChSCh w każdy wtorek w godz. 16 - 18 i
w czwartek w godz.15.30 - 17.30. Podczas tych dyżurów udzielano pomocy i wsparcia w różnych problemach.
Udzielano pomocy w zakresie odzieży, artykułów spożywczych, rozmowy przy kubku gorącej herbaty.
b. Koncerty charytatywne (9 koncertów):
o 15 luty - Wieczór Ukraiński na rzecz zorganizowania wypoczynku letniego dzieci z rodzin nisko
usytuowanych. Mógł on się odbyć dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszek z Ukrainy, które
przygotowały zarówno program artystyczny jak i smaczne potrawy kuchni ukraińskiej. Wystąpił
dziecięcy zespół z Tarnopola prowadzony przez p. Ilkiwa Romana - prezesa Ukraińskiego Towarzystwa
Kulturalnego (więcej na stroniewww.chsch.org.pl/wieczor.html) Wśród przybyłych był również
przedstawiciel Ambasady Ukrainy z małżonką. Podczas koncertu zebrano dary w kwocie 1.172 zł. i 110
USD.
o 16 maja - koncert charytatywny na rzecz Samodzielnego Publicznego Ośrodka Lecznictwa w
Legionowie. Zebrane środki w wysokości 632,50 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla legionowskich "Amazonek". W koncercie wystapili: Wojciech Okurowski, Grażyna
Szambelan z córeczkami oraz Aleksandra Żurawel. Koncert poprowadzili Jan Pollok i Anna
Samusionek. Nad całością czuwała aktywna działaczka ChSCh Maria Brzózek (więcej na
stroniewww.chsch.org.pl/legionowo.html).
o dwa koncerty dla Adama Łozińskiego (niewidomego i nie słyszącego mieszkańca Wyszkowa) - maj i
październik. Zbiórka środków pieniężnych o wysokości 3.012,00 zł odbyła się z inicjatywy Teresy
Krzymowskiej. W końcu grudnia Adam otrzymał dofinansowanie z PEFRON, co razem z zebranymi
przez filię ChSCh darami pozwoliło na wszczepienie implantu słuchowego.
o koncert charytatywny CZŁOWIECZY LOS będący przypomnieniem twórczości i życia Anny German:
o maj - koncert w Warszawie. Zebrano dary na rzecz zorganizowania wypoczynku letniego
dzieci z rodzin nisko usytuowanych na kwotę 626,47 PLN.
o lipiec - koncert w Zatoniu. Zebrano dary na rzecz zorganizowania wypoczynku letniego dzieci
z rodzin nisko usytuowanych na kwotę 1.933,25 PLN i 110 euro.
o lipiec - koncert w Grzybowie. Zebrano dary na rzecz zorganizowania wypoczynku letniego
dzieci z rodzin nisko usytuowanych na kwotę 235 PLN i 40 euro.
o październik - koncert w Płocku współorganizowany przez Fundację "Agnieszka". Zebrane
środki przeznaczone zostały dla Fundacji "Agnieszka"
o listopad - koncert w Mińsku Mazowieckim współorganizowany przez Fundację "Pinokio".
Zebrane środki przeznaczone zostały dla Fundacji "Pinokio".
c. WAKACJE - filia ChSCh zorganizowała w miesiącach wakacyjnych wypoczynek dla dzieci i młodzieży w ośrodku
wypoczynkowym KAROLINKA w Grzybowie. Były to dwa turnusy kolonijne oraz obóz traperski. W turnusach
wzięło udział ogółem 77 dzieci i młodzieży w tym dla 13 dzieci dofinansowano w części lub całości.
d. Program PRACA - mający na celu pomaganie osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy (przy wykorzystaniu
portalu internetowego ChSCh www.bankpracy.pl) Program był prowadzony przez 3 miesiące.
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Wycieczka dla dzieci - w dniach 21 - 23 maja filia ChSCh wraz z aktywistami Kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego w Starachowicach zorganizowała wycieczkę dla grupy dzieci ( 15 osób wraz z opiekunami).
f.
Akcja BRACIA POMOCY - akcja polegała na dobrowolnych wpłatach na konto filii ChSCh i wspieranie osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Udzielono pomocy za kwotę 1 170,00 PLN. W miesiącu
wrześniu akcja została przekazana filii ChSCh w Podkowie Leśnej.
g. ZIMOWISKO dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zimowisko dla 23 dzieci odbyło się w
Warszawie. Grudzień 2004 7 dzieci dofinansowane na kwotę 1.270,00 zł
h. Noclegi - pomieszczenie filii wykorzystywane są również do celów noclegowych dla osób znajdujących się w
bardzo trudnej sytuacji materialnej.
i.
"Kanapka na dworzec"
o rozdano 3.500 kanapek częściowo przynoszonych przez darczyńców a częściowo
o przygotowywane przez wolontariuszy z własnych środków,
o wydano 300 litrów gorącej herbaty
j.
"Wsparcie dla pragnących wyjść z uzależnienia"
o odwiedziny uzależnionych i ich rodzin w domach
o odwiedziny uzależnionych i ich rodzin w szpitalach
k. "Posiłek integracyjny" - przygotowano i wydano 1.800 posiłków
l.
"Torba ratunkowa" - zbiórka i przekazanie produktów żywnościowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej
Współpraca z innymi organizacjami:
a. Dar serca - nawiązano kontakt z tą organizacją z inicjatywy s. Katarzyny Gos. Przekazano na rzecz tej
fundacji odzież i obuwie z naszych zasobów ( 2 razy)
b. Pinokio - Kontakt z ta organizacją został nawiązany poprzez p. Wdowińską Ewę, która zwróciła się do naszej
filii o pomoc w zorganizowaniu wypoczynku dla grupy dzieci pozostających pod opieką fundacji. Dzieci
wypoczywały w Wilkasach, Grzybowie i Warszawie.
c. YMCA - współpracę z tą organizacją nawiązano z inicjatywy p. Zielińskiego Artura - szefa warszawskiego
oddziału YMCA. Chcemy wspólnie zorganizować wypoczynek letni dla międzynarodowej grupy młodzieży.
d. Agnieszka - fundacja na rzecz dzieci z zespołem Dawna. Przedstawiciel fundacji zwrócił się o pomoc w
organizacji koncertu charytatywnego w Płocku. Koncert został zorganizowany przez naszą filię w ramach
CZŁOWIECZEGO LOSU.
Sponsorzy filii ChSCh:
a. Pak - Chem - przedstawiciel firmy, zaproszony jako gość na wieczór ukraiński, ofiarował naszej filii buty
dziecięce, które zostały przekazane do innych naszych filii, duża część została sprzedana po symbolicznej cenie
5 zł w Warszawie.
b. z inicjatywy Tatiany Charczenko zorganizowana została dostawa artykułów żywnościowych, wykorzystana w
rozdawnictwie dla osób potrzebujących oraz przekazana na potrzeby TORBY RATUNKOWEJ.
c. anonimowi ofiarodawcy, którzy przekazują dary w formie gotówkowej i żywnościowej.

Część finansowa
Rodzaj udzielonej pomocy

Liczba

Kwota [zł]

Wartość pracy wolontariuszy

5 140 x 6 zł

30 840

wolontariusze

Kanapka na dworzec

3 500 szt x 0,30 zł

1 050

Wolontariusze, darczyńcy

Posiłek integracyjny

1 800 szt x 1,00 zł

1 800

Wolontariusze, darczyńcy

1 650

Wolontariusze, darczyńcy
Filia ChSCh 2900 zł pozostała część
rodzice dzieci

Torba ratunkowa - żywność
WAKACJE

77 dzieci

44 395

Wycieczka dla dzieci

18

700

Zimowisko

29

Źródło finansowania

4 100

W-wa Foksal

WIECZÓR UKRAIŃSKI

Darczyńcy

Wynajęcie sali

80

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
w Warszawie

KONCERTY

2 godz. × 40 zł

plakaty i zaproszenia

40

wolontariusze

1 172 zł + 110 USD (1 USD 3,74 zł)

1 583,4

Darczyńcy

2 godz. × 40 zł

80

RESTAURACJA PREZYDENCKA

plakaty i zaproszenia

40

wolontariusze

Zebrane dary

632,5

darczyńcy

Zebrane dary
W Legionowie
Wynajęcie sali

Dwa koncerty dla Adama

Wynajęcie sali

2 × (2 godz. × 40 zł)

160

Dom Kultury HUTNIK w Wyszkowie

plakaty i zaproszenia

40

wolontariusze

Zebrane dary + cegiełki

3 012

darczyńcy

80

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
w Warszawie

plakaty i zaproszenia

40

Wolontariusze

Zebrane dary

626,47

CZŁOWIECZY LOS Warszawa
Wynajęcie sali

2 godz. × 40 zł

CZŁOWIECZY LOS - Zatonie
Młodzieżowy Ośrodek Zdrowego Życia
"Zatonie"

Wynajęcie sali

2 godz. × 40 zł

80

Zebrane dary

1.933,25 zł + 110 euro (1
EUR - 4,40 zł)

2 417,25

Wynajęcie sali

2 godz. × 40 zł

80

Ośrodek Zdrowego Życia "Przystań"
w Grzybowie

Zebrane dary

235 PLN i 40 euro (1 EUR 4,40 zł)

411

darczyńcy

2 godz. × 40 zł

80

Teatr Dramatyczny w Płocku

plakaty i zaproszenia

40

wolontariusze

Zebrane dary

Zebrane przez Fundacje
"Agnieszka"

darczyńcy

80

Dom Kultury

plakaty i zaproszenia

40

wolontariusze

Zebrane dary

Zebrane przez Fundacje
"Pinokio"

darczyńcy

Ogólna wartość udzielonej
pomocy

92 474,22

CZŁOWIECZY LOS Grzybowo

CZŁOWIECZY LOS -Płock
Wynajęcie sali

CZŁOWIECZY LOS -Mińsk
Mazowiecki
Wynajęcie sali

2 godz. × 40 zł

Filia ChSCh w Warszawie w roku 2004 udzieliła pomocy na łączną kwotę 92 474,22 zł.

Sporządził
Andrzej Susłowski
Kierownika filii ChSCh w Warszawie

Wartość pracy wolontarystycznej nie wymagającej specjalisty przyjęto na podstawie zapisów ustawy z dnia 28
lipca 2005 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw pkt. 42 art. 1 (Dz. U. Nr 164, poz. 1366 z 2005)

