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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ 
Filia we Wrocławiu 

rok 2005 
 

1. Nazwa i adres filii Chrześcijaoskiej Służby Charytatywnej we Wrocławiu: 
 

Chrześcijaoska Służba Charytatywna Filia we Wrocławiu 
ul. Dąbrowskiego 14 
Wrocław  

2. Liczba osób w filii: 7 
3. Godziny poświęcone pracy w filii - 444 

a. wartośd godzin pracy w filii - 2664 zł  
b. w tym:  

 cotygodniowe spotkania organizacyjne w celu przygotowania akcji, ustalenie planu 
działania, kontakt z odpowiednimi osobami i inne: 144 godziny x 6 zł = 864 zł  

 przygotowanie medialne akcji 20 godzin x 6 zł = 120 zł  

 praca wolontariuszy przy organizacji akcji "Szkoła Zdrowego Gotowania": 150 godzin x 
6 zł = 900 zł  

 praca wolontariuszy przy współ-organizacji akcji "Rzucam Palenie": 10 godzin x 6 zł = 
60 zł  

 praca wolontariuszy przy współ-organizacji Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności: 70 
godzin x 6 zł = 420 zł  

 przygotowanie posiłków oraz organizacja akcji "Kolacja świąteczna": 50 godzin x 6 zł = 
300 zł  

4. Prowadzone projekty i działania:  
a. Szkoła Zdrowego Gotowania 8-9 pa�dziernika 2005 roku - w ciągu 2 dni przeprowadzone 

zostały wykłady na temat zdrowego odżywiania się wraz z degustacją wegetariaoskich i 
wegaoskich potraw. Podczas akcji mieszkaocy miasta Wrocław mieli okazję zapoznad się z 
zasadami zdrowego gotowania, poznad opinie lekarzy na temat żywienia wegetariaoskiego. 
Uczestnicy projektu otrzymali teczki z przepisami, była możliwośd wylosowania nagrody w 
postaci książek kucharskich. Na podstawie mini - ankiety przeprowadziliśmy badania, jakie 
przyszłe programy filii mogą wywoład szczególne zainteresowanie.  

b. współ-organizacja akcji "Rzud palenie w 5 dni" wraz z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego 
we Wrocławiu. Termin 13-17 listopada 2005. Wolontariusze ChSCh zapewnili akcji reklamę 
medialną (projekt ulotki, współpraca z mediami: radio, prasa)  

c. uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji Świątecznej Zbiórki Żywności. Termin 3-4 grudnia 2005. 
Wraz z Bankiem Żywności wolontariusze ChSCh wzięli udział z zbieraniu żywności na terenie 
marketu "Tesco" we Wrocławiu. Podczas zbiórki w roku 2005 w całym kraju zebrano ponad 
510 ton żywności.  

d. przygotowanie "Kolacji Świątecznej" dla mieszkaoców okolic, gdzie mieści się Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego. Akcja była przeznaczona przede wszystkim dla rodzin 
wielodzietnych, dla osób bezrobotnych. Podczas kolacji goście mieli okazję posłuchad muzyki 
gospel w wykonaniu zespołu "Iskra" ze świdnicy, po koncercie zaprosiliśmy wszystkich na 
kolację, którą przygotowali członkowie kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzięki 
współpracy z Bankiem Żywności mogliśmy przygotowad i rozdad podczas kolacji 60 paczek 
żywnościowych.  



 

Częśd finansowa 
 

Rodzaj udzielonej 
pomocy 

Liczba Wartośd w PLN 
Źródła 

finansowania 
Praca wolontarystyczna 174 x 6 zł 1044,00 wolontariusze 

"Szkoła Zdrowego Gotowania" 8-9 pazdziernika 2005 
Praca wolontarystyczna 150 h x 6 zł 900,00 wolontariusze 

Wynajem szkoły 5 h x 20 zł 100,00 
Szkoła Podstawowa 

nr 17 

Godziny pracy 
prelegentów 

4 h x 2 x 50 zł 400,00 
Lidia Szłowieniec, 

Piotr Kęsy 

wyposażenie sprzętowe – 
wypoż. 

5 h x 40 zł 200,00 sponsorzy 

1 dostawa ulotek 3000 szt 100,00 sponsorzy 

2 dostawa ulotek, 
plakaty, książki 

2000 szt ulotek. 50 
plakatów, książki 

411,00 
Fundacja "Źródła 

Życia" 

Naczynia jednorazowe i 
środki czyst. 

Na 100 os 160,00 sponsorzy 

Obrusy Ok. 10 szt 100,00 sponsorzy 

Teczki promocyjne Ok. 100 szt 55,00 sponsorzy 

Papier kolorowy 2 ryzy 30,00 sponsorzy 

Ksero materiałów do 
teczki 

100x5 kartek x 0,08 40,00 sponsorzy 

potrawy na degustację  250,00 wolontariusze 

płyta ze slajdami 
programu 

1 szt 170,00 sponsorzy 

wizytówki 20 kartek papieru 14,00 sponsorzy 

telefony  200,00 wolontariusze 

Wartośd projektu  3130,00  

"Kolacja Świąteczna dla osób biednych z okolicy ul Dąbrowskiego" 11 grudnia 2005 
Praca wolontarystyczna 120 h x6 zł 720,00 wolontariusze 

koszty eksploatacji 
pomieszczenia 

3 h x 20 zł 400,00 kościół ADS 

Naczynia jednorazowe Na 40 osób 80,00 ChSCh 

potrawy na kolację Na 40 osób 400,00 
członkowie zboru 

ADS 

telefony  200,00 Wolontariusze 

zespół muzyczny  40,00 ChSCh 

paczki żywnościowe na 40 osób 1700,00 Bank żywności 

Wartośd projektu  3 540,00  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ UDZIELONEJ 
POMOCY 

7 714,00  

 
 
Filia Chrześcijaoskiej Służby Charytatywnej we Wrocławiu w roku 2005 udzieliła pomocy na łączną kwotę: 

7 714 zł. 
 

sporządziła  
Eugenia Fateva 

Kierownik filii ChSCh we Wrocławiu 


