„Dobro Czynić” – Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

Raport
z działalności w 2013 roku

M

Miniony rok był kolejnym krokiem w rozwoju Misji.
Udało się nam pozyskać rekordową kwotę z 1% z prawie 100 miast.
Co ważne, mniej było dedykowanych wpłat celowych,
więc można było dotrzeć z dofinansowaniem do większej grupy
społeczności lokalnych – w tym roku aż do dwunastu.
Mamy coraz więcej darczyńców i obdarowanych.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

ożna już rozliczać
PIT za 2013 rok. Dla
ułatwienia na naszej
stronie internetowej
zamieściliśmy program ułatwiający
rozliczenie podatku i automatycznie
wskazujący Misję do przekazania
1% podatku. Oczywiście, rozliczyć
podatek można również samemu
lub używając innych programów.
Prosimy pamiętać, by po wyliczeniu
podatku, w punkcie „Wniosek o prze
kazanie 1% podatku należnego na
rzecz OPP wpisać numer KRS
0000253759, pod którym „Dobro
Czynić” Misja Charytatywna widnie
je w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jako OPP jest zarejestrowana rów
nież Fundacja Dobro Czynić (działa
jąca pod innym numerem KRS), nie
związana z naszymi działaniami.

1% podatku PIT
W roku ubiegłym udało się
nam pozyskać rekordową kwotę
87 094,22 zł (w 2012 roku było to
69 651,32 zł). Najwięcej (ponad
połowa tej kwoty) z Warszawy –
49 499,72 zł, Wrocławia – 4 441,40 zł,
Olsztyna – 3 550,70 zł, Piaseczna –
2 948,90 zł, Pruszkowa – 2 298,40 zł,
Opoczna – 1 322,20 zł, Poznania –
1 245,60 zł, Mysłowic – 1 146,60 zł,
Dąbrowy Górniczej – 1 133,00 zł,
Bydgoszczy – 1 094,90zł, Wołomina
– 967,00 zł, Cieszyna – 822,60 zł,
Głogowa – 653,10 zł, Piły – 639,70 zł,
Szczecina – 602,90 zł, Oborników
– 601,40 zł, Kętrzyna – 595,50 zł,
Świnoujścia – 590,30 zł, Siedlec –
586,60 zł, Lublina – 575,90 zł.
Odnotowaliśmy wpływy z urzędów

skarbowych aż z 95 miejscowości.
Większość wpłat to kwoty około 50 zł
z danego Urzędu Skarbowego. Sza
cujemy, że zdecydowana większość
to odpisy kilkuzłotowe od poszcze
gólnych podatników.

Darowizny
Oprócz wpłat z 1% podatku
otrzymujemy również darowizny
(które podatnicy mogą w części od
liczyć od podatku). Największe kwo
ty przekazała nam Kancelaria
Kościoła (11 212,85 zł na Friendship
House w Radomiu i 3 680,00 zł dofi
nansowanie pobytu samotnych osób
w Domu Opieki). Inne darowizny na
konkretne osoby i cele to łącznie
10 960,00 zł. Darowizny ogólne wy
niosły 6 947 zł – one pozwalają fak
tycznie czynić dobro dla najbardziej
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potrzebujących. Kilku darczyńcom,
regularnie je wpłacającym, przeka
zujemy tą drogą szczególne podzię
kowania.

Środki publiczne
Niestety, mimo złożenia kilku
wniosków, nie udało się nam pozy
skać środków publicznych dla na
szej działalności dobroczynnej.
Nabyliśmy jednak doświadczenia,
nasze wnioski nie są już odrzucane
z przyczyn formalnych, więc szanse
rosną. Na pewno nadal będziemy
zabiegać o takie fundusze. W War
szawie na razie nam się nie udaje,
ale może projekt dobroczynny
Twojej Społeczności w Twoim mie
ście – przy formalnym wsparciu Misji
– będzie miał większe powodzenie?
Zapraszamy do współpracy.

Wydatki
W roku 2013 z 1% wspieraliśmy:
1. Projekty ogólnokościelne
 „Friendship House”. Od 2012
roku Misja jest formalnie wła
ścicielem schroniska dla ubo
gich i bezdomnych w Radomiu.
Służba ta jest prowadzona
przez International Messengers
we współpracy ze Społecznoś
cią Chrześcijańską w Radomiu.
Wydatki Misji na Friendship
House w 2013 roku (rachunki
za media) wyniosły 20 458,71 zł.
l 
Dofinansowanie pobytu samot
nych osób w Domu Opieki
Kościoła Chrześcijan Baptys
tów w Białymstoku na kwotę
14 349,40 zł.
l

2. Projekty lokalnych społeczności
W minionym roku współpracowa
liśmy z dwunastoma zborami, wspie

rając ich inicjatywy dobroczynne
w sumie kwotą 31 040,92 zł:
l 
Społeczność Chrześcijańska
„Puławska” w Warszawie –
6 902,18 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
„Południe” w Warszawie –
5 495,04 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
„Północ” w Warszawie –
3 661,17 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
we Wrocławiu – 3 018,69 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
w Ciechanowie – 2 421,50 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
w Pabianicach – 2 000 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
w Grudziądzu – 1 535,07 zł
l 
Kościół Chrystusowy w Płocku
– 1 505,39 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska w
Olsztynie – 1 173,62 zł
l 
Kościół Chrystusowy w Ostró
dzie – 1 070 zł
l 
Społeczność Chrześcijańska
w Lidzbarku i Kościół Chrys
tusowy w Bielsku Podlaskim –
kwoty poniżej 1 000 zł.
l 
Na różnym poziomie uzgod
nień pozostaje finansowanie
m.in. kolejnych projektów zbo
rów w Bielsku Podlaskim, Gru
dziądzu, SCh „Północ” i SCh
„Południe”.
3. Działania celowe
Aż 448 podatników podało cel
szczegółowy odpisów 1% za rok
2012, co stanowiło 36 890,16 zł.
Kwotę tę wydatkowano zgodnie
ze wskazaniem darczyńców. Cie
szy fakt, że wskazywano nie tyl
ko indywidualne osoby, ale i kon
kretne inicjatywy kościelne, na
przykład Służbę Małżeństw ALMA
(pozyskano na nią 3 308,60 zł).
Przypominamy, że wpłaty na in
dywidualne cele powinny być
wcześniej uzgadniane z Misją.

Koszty własne
Wydatki związane z funkcjono
waniem Misji w roku 2013 wyniosły
16 937,68 zł. Stanowią je głównie:
profesjonalna obsługa księgowa
(konieczna ze względu na ustawo
we wymogi sprawozdawcze, stara
nia o pozyskanie środków publicz
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nych i rozliczanie projektu „Friend
ship House” – była to kwota 6 396 zł)
oraz promocja (druk ulotek, reklama
i stroną internetową – 4 442,14 zł),
ponadto podróże służbowe, artykuły
biurowe, obsługa bankowa, opłaty
pocztowe itp. Misja nikogo nie za
trudnia, korzystając z gościnności
Kancelarii Kościoła nie ponosi opłat
za wynajem biura, a jej działalność
administracyjna i dobroczynna opie
rała się na wolontariacie. Wszystkie
płatności Misji dokonywane są na
bieżąco. Misja „Dobro Czynić” nie
zaciągnęła ani nie udzieliła żadnych
pożyczek ani gwarancji.

Podsumowanie
Saldo na koniec 2013 roku wyno
si 43 234,11 zł (na koniec 2012 roku
było 42 578,75 zł). Zabezpiecza to
realizację planowych wydatków Misji,
w szczególności zaciągniętych zo
bowiązań (działania dobroczynne
z grudnia 2013), wypłatę pozosta
łych środków z indywidualnych fun
duszy celowych 1%, dofinansowa
nie pobytu samotnych osób w Domu
Opieki i inne konieczne wydatki, do
czasu pozyskania w 2014 roku środ
ków z 1% podatku PIT za rok 2013.
Serdecznie dziękuję wszystkim
darczyńcom i wolontariuszom. Liczy
się każda złotówka. Niech niewielka
kwota nie zniechęca Cię do przeka
zania naszej Misji 1% Twojego po
datku. Każda złotówka jest potrzeb
na i będzie dobrze wykorzystana.
Zachęcam też do propagowania na
szej Misji w swoim środowisku –
chętnie prześlemy ulotki do rozpo
wszechniania, a materiały reklamo
we można również pobrać z naszej
strony internetowej www.dobroczy
nic.pl. Zachęcamy do odwiedzania
naszej strony internetowej oraz FB,
gdzie znaleźć można przydatny do
rozliczenia podatku program, zapo
znać się z kompletnymi raportami
rocznymi oraz na bieżąco obserwo
wać nasze działania.
Czyńmy dobro razem, idąc za
radą apostoła Pawła: „Dobrze czyń
my wszystkim, a najwięcej domow
nikom wiary” (Ga 6:10).

RADOSŁAW GASZA
Dyrektor Misji „Dobro Czynić”
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POMAGAMY DOBRO CZYNIĆ
RAZEM
Przekaż 1% swojego podatku

KRS 0000253759

www.dobroczynic.pl
„Dobro Czynić” Misja Charytatywna
Kościoła Chrystusowego w RP
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000253759
ul. Puławska 114/4
02-620 Warszawa
tel. 22 844 06 25
biuro@dobroczynic.pl
REGON: 140385112
NIP: 521 339 46 23
Nr konta: 43 1240 1112 1111 0010 0977 0400



Jezus Chrystus nauczał:
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,
aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
/Ew. Mateusza 5:16/

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT z części: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP)”, w rubryce „Numer KRS” wpisz numer KRS 0000253759

