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Zasady działania i regulamin korzystania  
z Punktów Pomocy Odzieżowej i Biurowej  

 

1. Z pomocy Punktu Pomocy Odzieżowej oraz Punktu Pomocy Biurowej może skorzystać każdy 
potrzebujący. 

2. Punkty pomocy mieszczą się w siedzibie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (w skrócie 
ChSCh) Oddział Świętokrzyski Filia w Sandomierzu przy ul. 15 Sierpnia 5 przy Domu Modli-
twy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 

3. Ze względu na sakralny charakter budynku na całym terenie, wewnątrz i na zewnątrz, obo-
wiązują zasady poszanowania miejsca i godnego zachowania;  w szczególności poprzez 
utrzymanie czystości i porządku, nie używania alkoholu, tytoniu, innych używek oraz niecen-
zuralnej mowy, nie hałasowania, nie przychodzenia w stanie nietrzeźwym. 

4. Z pomocy można korzystać w dniach i godzinach dyżurów charytatywnych wolontariuszy, 
które od października 2016 r. przypadać będą w każdą środę – za wyjątkiem, gdy wypada w 
święto (np. Boże Narodzenie) lub przeddzień święta (np. Wigilia) bądź zostanie odwołany z 
powodu braków personalnych – w godz. 1600-1800. 

5. Przebrana pod kątem używalności i posortowana odzież (damska, męska, dziecięca; 
wierzchnia i spodnia; letnia i zimowa; obuwie) oraz pościel i inne przedmioty użytku domo-
wego pochodzą ze zbiórek organizowanych przez ChSCh oraz darów ludzi dobrej woli bezpo-
średnio przynoszonych do naszej filii i przeznaczona jest do bezpłatnej dystrybucji potrzebu-
jącym.   

6. Punkt Pomocy Biurowej świadczy bezpłatną pomoc w zakresie redakcji i wydruków kompu-
terowych prostych pism urzędowych (niewymagających wiedzy prawniczej), w tym doku-
mentów aplikacyjnych potrzebnych przy poszukiwaniu pracy (CV, listy motywacyjne). Słu-
żymy też pomocą przy rocznych rozliczeniach podatkowych osób nieprowadzących własnej 
działalności gospodarczej.  

7. Filia ChSCh w Sandomierzu funkcjonuje na zasadzie wolontariatu, żaden z wolontariuszy 
(łącznie z kierownikiem) nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Prowadzenia działalności filii 
możliwe jest też dzięki użyczeniu powierzchni lokalowych przez Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz środkom pieniężnym pochodzących z darowizn w postaci odliczeń 1% podat-
ku, wpłat na konto bankowe i zbiórek do puszek. 

8. Korzystający z naszych punktów pomocy mogą wspomóc naszą działalność przez poszano-
wanie miejsca, pracy wolontariuszy oraz własności filii. Szczególnie prosimy o nie zabieranie 
z odzieżą wieszaków, a odwieszanie ich we właściwym sektorze – zgodnie z ich kolorem oraz 
nie mieszanie posortowanej odzieży z pudełek.  

9. Każdy chętny (człowiek dobrej woli) może przyczynić się do rozwoju naszej działalności na 
rzecz potrzebujących poprzez własny wkład osobowy (jako wolontariusz), materialny (przy-
nosząc np. czystą i będącą w dobrym stanie odzież), finansowy (1% podatku, wpłata na konto 
bądź do puszki). 

10. Wszelkie uwagi, wnioski, pomysły odnośnie funkcjonowania punktów pomocy można zgła-
szać do kierownika filii (Piotr Mączka, tel. 505 572 213, e-mail: sandomierz@chsch.pl). 
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