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ul. Ogrodowa 7
98-220 Zduńska Wola

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
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Nazwa i adres filii:
Chrześcijańska Służba Charytatywna Filia w Zduńskiej Woli
ul. Ogrodowa 7
98-220 Zduńska Wola
Liczba osób działająca w filii: 7 osób.
Kontynuowanie akcji "Sięgnij po zdrowie":
o umieszczenie bezpłatnie 150 tysięcy ulotek reklamujących kursy zdrowotne Korespondencyjnej Szkoły
Lepszego Życia na wszystkich większych urzędach pocztowych w województwie łódzkim (przeszło 60 urzędów)
o wysłanie oficjalnych pism z prośbą o bezpłatną ekspozycję w/w ulotek do Dyrekcji Okręgów Poczty w
Katowicach, Warszawie. Uzyskanie odpowiedzi odmownej.
Objęcie patronatem amatorskiej drużyny piłki nożnej halowej FC Zduńska Wola, w ramach którego:
o uzyskano zmniejszenie o połowę kosztów wynajmu sali gimnastycznej dla drużyny,
o uzyskano sponsora na zakup strojów piłkarskich dla drużyny,
o drużyna uczestniczyła w II Ogólnopolskim Adwentowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej, który odbył się w lutym,
w Bielsku-Białym.
Przygotowanie projektu uruchomienia przy zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zduńskiej Woli siedziby filii
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, w której m. in. prowadzony byłby Punkt Wydania Odzieży lub Żywności.
Uzyskanie zgody od Rady Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zduńskiej Woli na uruchomienie siedziby filii
przy zborze i wykonanie remontu pomieszczenia zgodnie z projektem. Rada Zboru zadeklarowała się w imieniu zboru
opłacać czynsz za pomieszczenie, w którym będzie siedziba filii ChSCh.
Uzyskanie zgody od administratora Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na remont pomieszczenia
zborowego z przeznaczeniem na siedzibę filii ChSCh zgodnie z przedstawionym projektem.
Uzyskanie zgody od Rady Zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Zduńskiej Woli na umieszczenie skrzynki na
dary dla filii w szatni.
Zakupienie skrzynki i ustawienie jej w szatni.
Przygotowanie ścisłej procedury zliczania darów i prowadzenia księgowości filii ChSCh w celu nie dopuszczenia do
nadużyć.
Przygotowanie i wystosowanie 4 pism do sponsorów z prośbą o bezpłatne przekazanie okna, drzwi i płytek ceramicznych
na remont pomieszczenia.
Uzyskanie dofinansowania w wysokości 450 zł od starostwa powiatowego na przeprowadzenie cyklu wykładów pt.:
"Tajemnice naszego zdrowia" w okresie 4 - 6 września 2003 roku.
Realizacja cyklu wykładów pt.: "Tajemnice naszego zdrowia" w okresie 4 - 6 września 2003 roku składającego się z
trzech wykładów na temat: nadciśnienie i chorób serca, osteoporoza i nowotwory:
a. przygotowania do realizacji:
o uzyskanie patronatu honorowego posła Piotra Krzywickiego, senatora Józefa Dziemdzieli, prezydenta
miasta Zduńska Wola Zenona Rzeźniczaka,
o uzyskanie patronatu medialnego Telewizji Kablowej ZW MEDIA, rozgłośni radiowej Nasze radio,
Tygodnika Siedem dni,
o uzyskanie na realizację wykładów bezpłatnie sali w z Domu Kultury SM "Lokator" w zamian za
wpisanie Domu Kultury w poczet współorganizatorów.
o wypożyczenie bezpłatnie z Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wideoskopu,
o wypożyczenie bezpłatnie projektora do slajdów od Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Łodzi,
o uzyskanie bezpłatnie prezentacji multimedialnej.
o rozdanie ok. 200 zaproszeń oraz 9 zaproszeń imiennych.
o rozklejenie ok. 500 plakatów w większości przychodni, aptek, szkół, części sklepów oraz na prawie
wszystkich słupach i tablicach informacyjnych w powiecie zduńskowolskim,
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dwukrotna informacja o wykładach w tygodniku Siedem dni oraz w telewizji kablowej, kilkakrotna
informacja w ciągu dnia w Naszym Radiu.
b. efekty realizacji:
o frekwencja ok. 70 osób,
o każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie:
o materiały szkoleniowe na temat nadciśnienia (lekcja nr 2 i 3 z kursu "Sięgnij po zdrowie"
Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia),
o ulotkę informacyjną o działalności filii z podanym kontaktem i numerem konta bankowego,
o ulotkę reklamującą kursy zdrowotne Korespondencyjnej Szkoły Lepszego Życia.
o duże zadowolenie uczestników wykładów.
o Sprawozdanie z wykładów zostało umieszczone w Tygodniku Siedem Dni oraz w Telewizji Kablowej
ZW MEDIA,
c. Sprzedaż 18 szt. kwartalnika "Zdrowie z wyboru" - zysk został przeznaczony na działalność filii ChSCh,
d. Po realizacji cyklu wykładów wręczono oficjalnie podziękowania za patronat medialny Telewizji Kablowej ZW
MEDIA, Tygodnikowi Siedem Dni oraz Rozgłośni Radiowej Naszej Radio.
Realizacja trzydniowego seminarium pt.: "Stres - jak sobie z nim radzić?" w okresie 2 - 4 października 2003 roku:
.
przygotowania do realizacji:
o uzyskanie patronatu medialnego Telewizji Kablowej ZW MEDIA, rozgłośni radiowej Nasze radio,
Tygodnika Siedem dni,
o odpłatne wynajęcie sali w z Domu Kultury SM "Lokator".
o wypożyczenie bezpłatnie z Zarządu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wideoskopu,
o uzyskanie bezpłatnie prezentacji multimedialnej.
o rozdanie ok. 200 zaproszeń.
o rozklejenie ok. 500 plakatów w większości przychodni, aptek, szkół, części sklepów oraz na prawie
wszystkich słupach i tablicach informacyjnych w powiecie zduńskowolskim,
o dwukrotna informacja o wykładach w tygodniku Siedem dni, Wiadomościach Dnia oraz w telewizji
kablowej, kilkakrotna informacja w ciągu dnia w Naszym Radiu.
a. efekty realizacji:
o frekwencja ok. 60 osób,
o każdy z uczestników otrzymał bezpłatnie ulotkę informacyjną o działalności filii z podanym kontaktem
i numerem konta bankowego.
o duże zadowolenie uczestników wykładów.
o Sprawozdanie z wykładów zostało umieszczone w Tygodniku Siedem Dni oraz w Telewizji Kablowej
ZW MEDIA,
Realizacja projektu "Pomoc dla dzieci" polegającego na rozdaniu art. szkolnych dla najbiedniejszych dzieci z powiatu
zduńskowolskiego:
.
Uzyskanie bezpłatnie od Filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie 846 zeszytów w kratkę i w
trzy linie (w tym 305 zeszytów 32 - kartkowych i 541 zeszytów 16 - kartkowych),
a. Zaprezentowanie akcji na łamach Tygodnika Siedem Dni oraz w reportażu w Regionalnej Rozgłośni Nasze
Radio,
b. Zakupienie z hurtowni 465 zeszytów cienkich, 300 ołówków, 300 długopisów (uzyskanie upustu) za kwotę
229,69 zł,
c. Rozdanie w/w artykułów najbiedniejszym dzieciom z następujących szkół:
o Szkoła Podstawowa nr 11 w Zduńskiej Woli - 300 szt. zeszytów,
o Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli - 200 szt. zeszytów,
o Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach - 50 zeszytów 32 - kartkowych i 35
zeszytów 16 - kartkowych,
o Szkoła Podstawowa w Wojsławicach - 50 szt. zeszytów,
o Szkoła Podstawowa nr 7 w Zduńskiej Woli - 50 szt. zeszytów,
o Szkoła Podstawowa nr 12 i Publiczne Gimnazjum nr 5 w Zduńskiej Woli - 50 szt. zeszytów,
o Szkoła Podstawowa w Zapolicach - 300 szt. zeszytów, 150 długopisów, 144 ołówków,
o Szkoła Podstawowa nr 10 w Zduńskiej Woli - 50 zeszytów, 50 długopisów i 72 ołówków,
o Szkoła Podstawowa nr 2 w Zduńskiej Woli - 100 szt. zeszytów, 50 szt. długopisów oraz 48 ołówków,
o Publiczne Gimnazjum nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Zduńskiej Woli - 30 zeszytów, 50 długopisów i
36 ołówków,
o Szkoła Podstawowa w Annopolu - 45 zeszytów,
Wsparcie akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" przez przekazanie 100 zł na rzecz zakupu żywności dla najuboższych
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Annopolu.
Złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz Urzędu Miasta w Zduńskiej Woli o dofinansowanie
realizacji projektu "Sięgnij po zdrowie" mającego na celu zrealizowanie następujących wykładów i kursów:
.
Cykl wykładów pt.: "Tajemnice naszego zdrowia",
a. Seminarium pt.: "Stres - jak sobie z nim radzić?",
b. Seminarium "Stop - narkomanii",
c. Szkoła Zdrowego Gotowania,
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d. Kurs odwykowy pt.: "W ciągu pięciu dni rzucisz palenie",
e. Dwudniowy kurs masażu leczniczego i profilaktyki w dolegliwościach i bólach kręgosłupa,
Uzyskanie decyzji Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli o umieszczeniu projektu "Sięgnij po zdrowie" w budżecie
starostwa.
Uczestnictwo kierownika filii ChSCh w dniu 22 września 2003 roku w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Miasta w
Zduńskiej Woli oraz Centrum Promocji Inicjatyw Obywatelskich OPUS "Pisanie projektów i wypełnianie wniosków o
dotacje",
Uczestnictwo kierownika filii ChSCh w dniu 12 grudnia 2003 roku w szkoleniu z zakresu obsługi serwisu informacyjnego
organizacji pozarządowych www.lodzkie.ngo.pl,
Uzyskanie statusu członka zespołu redakcyjnego portalu www.ngo.pl.

22. Stworzenie oficjalnej strony internetowej filii ChSCh w Zduńskiej Woli działającej pod
adresem www.zdunskawola.chsch.org.pl.
23. Przeprowadzenie wizyt w Domach Kultury miasta Sieradza w celu nawiązania współpracy - odbyto łącznie trzy rozmowy
z dyrekcją Domów Kultury.
24. Przeprowadzono rozmowy z kierownictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie na temat oceny możliwości współpracy dla dobra potrzebujących.

Część finansowa
Tytułem

Liczba [szt.]

Kwota [zł]

Źródło finansowania

Pomoc materialna (finansowa i
rzeczowa)

kilka

300

wolontariusze

336 godz. × 5 zł (niespecjalista)

1680

181 godz. × 25 zł (specjalista)

4525

Praca wolontarystyczna

wolontariusze

Kontynuacja akcji "Sięgnij po zdrowie"
Przejazd do Łodzi
Rozwiezienie po Rejonowych UP

10,08 zł (tam i powrót) × 2

20,16

wolontariat

Koszt transportu

200

Fundacja Źródła Życia

Patronat nad amatorską drużyną piłki nożnej halowej FC Zduńska Wola
Wynajęcie sali

15 godz./20zł

300

członkowie drużyny

Zakup strojów sportowych

7

398,72

56,01 zł - członkowie drużyny
342,71 zł - Nadzieja.pl sp. z
o.o.

Turniej Piłki nożnej w BielskuBiałym

8 osób

310

członkowie drużyny

Cykl wykładów pt.: "Tajemnice naszego zdrowia"
prelegent

75 zł/godz. × 2 godz. × 3 dni

450

Starostwo Powiatowe w
Zduńskiej Woli

materiały szkoleniowe

1 zł/szt. × 120 szt. × 2 dni

240

KSLŻ

wydruk plakatów

0,3 zł/szt. × 500 szt.

150

Drukarnia Centrum

wydruk zaproszeń

0,05 zł/szt. × 200 szt

10

Drukarnia Centrum

wypożyczenie wideoskopu

200 zł/dzień × 3 dni

600

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Polsce

wynajęcie sali

40 zł/godz. × 2 godz. × 3 dni + 22 VAT

292,8

Spółdzielczy Dom Kultury SM
"Lokator"

Nagłośnienie sali

5 zł/dzień × 3 dni + 22 VAT

18,3

Spółdzielczy Dom Kultury SM
"Lokator"

Przywiezienie wideoskopu z
Warszawy

Koszty transportu

160

wolontariat

Odwiezienie wideoskopu do
Warszawy

Koszty paliwa i amortyzacji

80

Filia ChSCh w Zduńskiej Woli

Przywiezienie i odwiezienie
rzutnika do slajdów z Łodzi

Koszty transportu

30

wolontariat

Rozklejenie plakatów

Klej oraz koszty transportu

20

wolontariat

Reklama w masmediach

Radio, telewizja, gazeta

100

Tygodnik Siedem Dni, Nasze
Radio, Telewizja ZW MEDIA

Seminarium pt.: "Stres - jak sobie z nim radzić"
prelegent

75 zł/godz. × 2 godz. × 3 dni

450

wolontariat

wydruk plakatów

0,3 zł/szt. × 500 szt.

150

Drukarnia Centrum

wydruk zaproszeń

0,05 zł/szt. × 200 szt.

10

Drukarnia Centrum

wypożyczenie wideoskopu

200 zł/dzień × 3 dni

600

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Polsce

wynajęcie sali + obsługa

40 zł/godz. × 1,5 godz. × 3 dni + 22 VAT
+ 30zł (obsługa) + 5zł (opłata bankowa)

254,60

Diecezja Wschodnia Kościół
Adwentystów Dnia Siódmego

Nagłośnienie sali

5 zł/dzień × 3 dni + 22 VAT

18,3

Spółdzielczy Dom Kultury SM
"Lokator"

Przywiezienie i odwiezienie
wideoskopu z Warszawy

Koszt transportu

320

wolontariat

Rozklejenie plakatów

Klej oraz koszty transportu

20

wolontariat

Reklama w masmediach

Radio, telewizja, gazeta

100

Tygodnik Siedem Dni, Nasze
Radio, Telewizja ZW MEDIA

Projekt "Pomoc dla dzieci"
Zeszyty (32-kartkowe)

305 szt. × 0,99 zł

301,95

Filia ChSCh w Warszawie

Zeszyty (16-kartkowe)

541 szt. × 0,75 zł

405,75

Filia ChSCh w Warszawie

Zeszyty (16- kartkowe)

465 × 0,75 zł

Wartość - 348,75
(Wydano - 124,30)

Filia ChSCh w Zduńskiej Woli
Upust Hurtownia Correct

Zeszyty (60- kartkowe)

10 × 1,55 zł

15,5

Hurtownia Correct

Ołówki

300 szt. × 0,40 zł

Wartość - 120
(Wydano - 32,1)

Filia ChSCh w Zduńskiej Woli
Upust Hurtownia Correct

Długopisy

300 szt. × 0,50 zł

Wartość - 150
(Wydano - 73,2)

Filia ChSCh w Zduńskiej Woli
Upust Hurtownia Correct

Rozwiezienie art. szkolnych

Koszty transportu

20

wolontariat

Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
Zakup żywności

Koszty żywności

100

Filia ChSCh w Zduńskiej Woli

Zawiezienie

Koszty transportu

10

wolontariat

Uczestnictwo w szkoleniu z zakresu obsługi portalu organizacji pozarządowychwww.lodzkie.ngo.pl
Przejazd

Koszt przejazdu do Łodzi

10,08

wolontariat

Wydruki i ksero

62,3

Filia ChSCh

Skanowanie i archiwizacja

13

Filia ChSCh

Art. biurowe, znaczki, bilety MPK

39,45

Filia ChSCh

Inne

30

wolontariusze

Koszty funkcjonowania

Zakupy
Antyramy na podziękowania

4 szt. × 5,85 zł

23,4

Filia ChSCh

indentyfikatory

5 szt. × 1 zł

5

Filia ChSCh

Wskaźnik laserowy

1 szt

8

Filia ChSCh

Skrzynka na dary

1 szt

16,6

Filia ChSCh

BILANS

13 487,66

Podsumowanie

1.

2.

3.
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Ogólna wartość udzielonej pomocy 13 487,66 zł w tym:
a. Pomoc materialna potrzebującym (w tym pomoc dzieciom) : 1441,95 zł
b. Praca wolontarystyczna 181 godz. x 25 zł + 336 godz. x 5 zł = 6205 zł
c. Wartość projektów oraz ogólne koszty funkcjonowania: 5 230,71 zł
Przeprowadzono (lub kontynuowano czy też wsparto) 6 projektów w tym:
a. Kontynuacja akcji "Sięgnij po zdrowie",
b. Patronat nad drużyną piłki nożnej halowej,
c. Cykl wykładów pt.: "Tajemnice naszego zdrowia",
d. Seminarium pt.: "Stres - jak sobie z nim radzić?",
e. Projekt "Pomoc dla dzieci",
f.
Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".
Wystosowano łącznie 40 oficjalnych pism do sponsorów i władz samorządowych i innych.
W lokalnych masmediach (Tygodnik Siedem dni, Rozgłośnia Radiowa Nasze Radio i Telewizja Kablowa ZW MEDIA)
umieszczono 12 zapowiedzi imprez organizowanych przez filię ChSCh oraz 8 sprawozdań z ich realizacji.

Piotr Nowacki
Kierownik filii ChSCh w Zduńskiej Woli

