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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SŁUŻBY CHARYTATYWNEJ ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
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1. Nazwa i adres filii ChSCh Oddział Małopolski:

Chrześcijańska Służba Charytatywna                                                                     
Oddział Małopolski
Filia Leksandrowa
Leksandrowa 100
32-720 Nowy Wiśnicz
Tel: 787 156 094

2. Liczba osób działających w filii: 5 osób

3. Godziny poświęcone pracy w filii – 111 godzin:

 wartość godzin pracy nie wymagającej kwalifikacji:  100 godz. × 15 zł = 1 500 zł
 wartość godzin pracy administracyjnej: 1 godz. x 32 zł = 32 zł
 wartość godzin pracy wymagającej kwalifikacji: 10 godz. x 150  zł = 1500 zł

4. Prowadzone projekty i działania: 

 Klub Zdrowia:   w roku 2017 filia w Leksandrowej zorganizowała 10 spotkań pod
nazwą:

08.01. – Słuchać i być słuchanym czyli sztuka komunikacji
12.02. – Lecznicze właściwości kontaktu z przyrodą
12.03. – Pić albo nie pić; oto jest pytanie – rola płynów w organizmie człowieka 
09.04. – Zakwaszenie organizmu
14.05. – Rusz się po zdrowie!
11.06. – Co nam w brzuchach gra?
10.09. – Jak nie dać się cukrzycy?
08.10. – Czy każdy smutek to depresja?
19.11. – Grypa czy tylko przeziębienie?
10.12. – Choroby stawów i kręgosłupa

 Sześć  spotkań  poprowadził  lek.  Krzysztof  Kubiak  wg  autorskiego  programu
ilustrowanego  prezentacjami  multimedialnymi.  Pozostałe  cztery  spotkania
poprowadzone  były  odpowiednio  przez  edukatorów  rodzinnych,  zielarza,
instruktorkę fitness oraz psychologa. Na każdym spotkaniu po części teoretycznej i
czasie  na  pytania  dotyczące  tematu,  była  możliwość  degustacji  smacznych  i
zdrowych potraw, zaopatrzenia się w przepisy na te potrawy a także wypożyczenia
lub nabycia literatury.  

W spotkaniach  Klubu  Zdrowia  uczestniczyło  łącznie  około  300  osób.  Udzielono
porad medycznych, psychologicznych i dietetycznych wielu osobom.
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Sporządził:

 
Krzysztof Kubiak

                                                    Kierownik filii ChSCh Oddział Małopolski w Leksandrowej

 

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