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Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym §um€r KR§ 00S076272w Sądzie
Rejonorvym Gdańsk_Północ w Gdańsku , \|III Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarryszenie o nazwie: "Chrześcijańskie Stowarryszenie Dobrocrynne Oddział
Terenowy", w skrócie: "ChSD'! 

^^Iaflę 
dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

samorządnym, trwĄm zxzeszęrrłem mającym na celu realizację biblijnej zasaĘ zawartej w
Ewangelii Mateusza: "łaknqcemu dać jeść, pragnqcemu dać pić, przychodnia przyjqć,
chorego odwtedzić, do przebywajqcego w więzieniu pójść".

Clrrześcijańskiego Stowarzyszenia DobroczJ-nnego Odział Terenowy w Słupsku powołane
zostało na terenie Słupska na podstawie Uchwały nr Il2018 z dnia 02.11.2018r na Zebraniu
Założycielskim .

Stowarzyszęnie działa na podstawie:

o Ustawy zdnia 7 kwietnia 1989 r. "Praw,o o Stow-arzyszeniach" (Dz, U. z2a01 r. nrJ9
poz. 855)

o Statutu.

Stowarzyszenie dńńa na abs7arze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Stowarzyszenie może prowadzić dńałalnaść poza grarńcami RzeczypospolĘ
Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słupsk. Jednostka opiera swoją działalność na
pracy społeczrej członków. Do prowadzeńa swych spraw moze zatrudńać pracowników.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele ptzez:

opiekę, doradztwo. pracę w},chowawczo-adaptacilną, pomoc duclrową i takZe
materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym,
zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie,
zdrowotnie i ducholvo.
ksźałtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowe.i społeczności,
opartych na zasadach i wańościach chrześcijańskich.

Stowarzyszenie rozpoczęło swoje dzińartła jużna mocnym gruncie poprzednich dzińafi gdzie
adżOa7 roku jako Oddńń Terenowy CHSD w Kluczach realizowało dńńańa statutowe.

W rokrr 2019 r kontynuowane były dzińarńa związane prowadzeniem hostelu - Domu
Pomocy ,.ARKA" dla osób po ukończonych długoterminowych terapiach uzależnień, które
rł,yraziły chęć rozpocząc no\ĄTi etap w swoim zyciu. Przy ul. Rybackiej 7/8 przebywali
mężczyżni aprzł ul, Towarowej 6 kobiety.

Ogólnie z pobytu w hostelti w 2019 roku skorzystało 29 osób. uczestnicząc w grupach
wsparcia, grupach zapobiegania nawrotom oraz spotkań indywidualnych z terapeutą.
C_vklicznie Taz w tygodniu odbywają się w Stowarzyszeniu grupy duchowe. w których
ttczestniczy cofaz więcej osób, z czego jesteśmy dumni i dziękujemy zato Panu Bogu.Rory
cei dla tego miejsca jest realizowany .

Od s§cznia 2a19 r do 31 grudnia 2019 r realizowane były programy dla osób
doświadczających przemocy domowej z terenu miasta Słupska. Gminy Kobylnica oraz od
i lipca 2019 r z terenu Powiatu Słupskiego.
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poszczególne zedanir br h r,, spółtinasor.ł,ane ptzęz urzędu Miasta słupska, Gminę kobylnica
oraz Porr jei >ł,.rlski , Przez okres trr,vania zadanla ptrblicznego udzieliliśmy schronienia 18

kt Ł,iete trifz l i lz.eciorn . zadanię polegało na wsparcie jednostek i rodzin w- dązeniu do
s,],]-1],_, jz]-_]]:.: e J4,stencji z dala od oprawcy.

1l:,,,.,:zes:l,; ]i,il9r roku Storvarzyszenie prowadzi Mieszkanię Chronione Trenirrgowe dla
K,.,,..;t BezL]tlnn} ch . Zadanie by,-ło realizowane ptzy współtrdziale Urzędu Miasta Słupska
:iz.. .l,, Toriartlrr-ej 6 rł,Słupsku gdzie schronienie otrzymywĄ 3 kobiety bezdomne zterenu
]]],.is,.] Słilpsk. Zadanie było opańe na indywidualnym programie usamodzielnienia ozęgo
,:l;::l Ł,r ła zrriana postaw społeczn_vch.

Br ł to rok pełen vq,zwać, zmagań i cięzkiei pracy, zarówno ze strony pracowników
stt)\\ a|z\-szenia . jego członków, wolontariuszy ale takżę Ludzi dobrej woli . którzy swój czas i
srrqe sił1 pośr,vięcali aby sprawny i szybki ztęalizowac zadania zaplanowane na rok 2al9r .

Dzieki ogromnemu wsparciu ludzi ale przede wszy-stkim dzięki Panu Bogu rok 2019
u\\,azamy za udany .

Podpi sy Zarządu Stowarzyszenia :

Przewodniczqcy.

W-ce Prezes

Skcu,bnik:

Zbignie,,v Stefański

Arkadiusz ,Sobasz

Anitct Ze gunicł- Królak


