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Stowarzyszenie zostało  powołane celem 
niesienia pomocy dla ludzi żyjących w 

skrajnych warunkach życiowych matkom i 
ojcom samotnie wychowującym dzieci  
emerytom i rencistom a także osobom 

starszym i niedołężnym które wymagają 
pomocy i żyją w ubóstwie.

Nasza pomoc jest kierowana dla każdej  
potrzebującej osoby bez względu na jego 

wyznanie i narodowość wspieramy każdego kto 
potrzebuje pomocy lub z przyczyn losowych w 

danej chwili nasza pomoc jest niezbędna.

Celem najwyższym dla nas jest praca na rzecz 
społeczeństwa ,zgodna z ustawą o działalności  
Pożytku Publicznego  i  Wolontariacie.

Nasza placówka jest przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych ,  którzy wymagają naszej  

pomocy.

 Stowarzyszenie nie prowadzi działalności  
gospodarczej, nie zatrudnia osób na podstawie 
umowy o pracę

Dążymy do tego  żeby nasza placówka nie była 
odbierana jak kolejne biuro do którego 
przychodzą interesanci lecz  aby osoby 



zgłaszające się do nas po pomoc miały komfort  
psychiczny i czuły troskę i ciepło z jaką się do 
nich odnosimy i nigdy nie wyszły z naszego 
Stowarzyszenia bez pomocy żywnościowej i  

wsparcia psychicznego

Chorzowskie Stowarzyszenie Charytatywne 
„Pomocna Dłoń „  usytuowane jest na 

pograniczu Chorzowa i Bytomia ubóstwo w tym 
rejonie jest widoczne gołym okiem ,dużo rodzin 
dotknęło bezrobocie a co za tym idzie panuje 
tu duża patologia społeczna dlatego ludzką i  

moralną potrzebą jest wspieranie 
najbiedniejszych mieszkańców i pomoc 

rodzinom dotkniętym bezrobociem a także 
ukierunkowanie ludzi żyjących w patologii na 

drogę nowych możliwości.

Nasza pomoc dla osób potrzebujących oparta 
jest przede wszystkim na codziennym 
wydawaniu żywności, aby zaspokoić 

najważniejszą potrzebę życiową do której  
należy spożywanie posiłków. 

Każdy kto przyjdzie do Stowarzyszenia po 
pomoc nie odejdzie z niczym ,osoby mogą się 



przekonać że nie są same , że są ludzie dla 
których problemy dnia codziennego nie są 

obojętne.

Dzięki nowo pozyskanym darczyńcom 
mogliśmy zacząć wspierać instytucje 
mieszczące się w naszym mieście i w zależności  
od ilości otrzymanej darowizny również 
instytucje miast ościennych. 



Rok 2010 był Europejskim Rokiem Walki z  
Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym nasze 
działania w kierunku walki z ubóstwem i  
wykluczeniem społecznym są priorytetowymi 
działaniami od powstania naszego 
Stowarzyszenia zdajemy sobie sprawę że 
obecny kryzys gospodarczy przejawia się 
wzrostem bezrobocia i likwidacją stanowisk 
pracy dlatego też kobiety ,młodzież osoby 
starsze i o niepewnej sytuacji zawodowej są w 
szczególności zagrożone ryzykiem ubóstwa.

Praca może być najlepszym sposobem na 
wyjście z ubóstwa jednak osoby mające pracę 
zarabiają zbyt mało, aby poprawić swoją 
sytuację materialną. 

Rok walki z ubóstwem miał uświadomić 
ludziom ,że walka z ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym przyniesie znaczne rezultaty ,jeśli  
wszyscy się w nią zaangażujemy.

Pomoc organizacjom takim jak nasze 
Stowarzyszenie jest w dużej mierze 
uzależniona od firm producenckich ,które chcą 
przekazywać żywność .



Pomimo tak wielkiego przedsięwzięcia niewiele 
firm włączyło się do Europejskiego Roku Walki  
z ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym  ,a 
niektóre firmy nawet nie zdawały sobie sprawy 
,że taki rok istnieje. 

  

Okres wakacyjny jest wielką radością dla 
naszych milusińskich ,lecz nie wszystkie dzieci  
mogły skorzystać ze zorganizowanego 
wypoczynku dlatego choć w niewielkim stopniu 
przyłączyliśmy się do półkolonii  
organizowanych przez Towarzystwo Ochrony 
Praw i Godności Dziecka „Wyspa” w Chorzowie 
w ramach projektu Wakacje za „Grosik 
2010”staraliśmy się przekazać jak najwięcej  
produktów nabiałowych a także dań gotowych 
przekazaliśmy również odzież w postaci spodni  
które tym dzieciakom naprawdę się przydały. 

Pamiętaliśmy również o osobach których 
dotknęła powódź  w Zabrzu Makoszowy dla 
tych osób przekazaliśmy 500 sztuk litrowych 
zup z zielonego groszku bardzo łatwych w 
przygotowaniu 



 Nasi podopieczni wdzięczni za nasze 
poświęcenie trud w pozyskiwaniu darczyńców 
wsparli nasze Stowarzyszenie jednym 
procentem od podatku a także ludzie 
anonimowi dla naszego Stowarzyszenia 
również przekazali 1%dzięki pozyskanym 
funduszom  możemy na bieżąco opłacać 
rachunki związane z utrzymaniem placówki a 
także przywozić duże transporty towarów z 
całej Polski firmą transportową Nagel.

Największe serca i pomoc w postaci artykułów 
spożywczych otrzymujemy z rejonu 
Wielkopolski i Mazowsza lecz transport musimy 
zorganizować we własnym zakresie 
przywozimy towary firmą transportową „Nagel  
”transport jest odpłatny, najczęściej są to duże 
samochody chłodnie(TIR).

Mamy niewielu sponsorów którzy udzielają 
nam wsparcia finansowego lecz staramy się 
mądrze i ekonomicznie zarządzać naszymi 
funduszami przez cały rok .



Dużo darowizn  otrzymujemy bezpłatnie ,lecz 
artykuły w postaci ryb i margaryny niestety 
musimy zakupić więc staramy się żeby 
wynegocjować jak najniższą cenę za te 
produkty .Jesteśmy organizacją 
samofinansującą się utrzymując się z wolnych 
datków i składek to każdy wydatek jest bardzo 
dużym utrudnieniem ,lecz na bieżąco opłacamy 
wszystkie faktury związane z naszą 
działalnością.

Dla nas wszystkich miesiąc Grudzień jest 
okresem szczególnym my skupiliśmy się na 
pomocy najsłabszym grupom społecznym – 
dzieciom , osobom starszym i chorym 
przygotowaliśmy dla naszych najmłodszych 
podopiecznych 80 paczek ze słodkościami z  
okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Dzięki Firmom

 „Bakoma” ”Madej  Wróbel” ,”Unilever 
mogliśmy naszym podopiecznym przekazać 
niezbędne produkty do zorganizowania Świąt  
Bożego Narodzenia oraz duże ilości wędlin 
szlachetnych których nasi podopieczni na 
pewno nie byliby w stanie zakupić.



Dzięki naszej pomocy wszyscy nasi podopieczni  
poczuli magię świąt Bożego Narodzenia.

Żywność pozyskiwana od Darczyńców jest 
różnego asortymentu dzięki hojności  
niektórych firm  nasi podopieczni oraz 
instytucje w naszym mieście otrzymywali 

Herbata, soki ,pieczywo ,olej .dżem. 
,musztardy ,artykuły nabiałowe  ,majonezy, 
,sery ,dania gotowe, zupy mrożone oraz w 
puszkach ,pasztety konserwy rybne i mięsne, 
makaron ,i warzywa  mrożone .kurczaki  
,skrzydełka, podudzia udka z kurcząt i  
indycze ,wędliny , owoce świeże i mrożone oraz 
inne produkty żywnościowe które otrzymaliśmy 
od darczyńców.

Wiemy ,że bezinteresowna pomoc drugiemu 
człowiekowi jest ponadczasowa lecz wkład i  

zaangażowanie członków Zarządu 
Stowarzyszenia jest bezinteresowne dla nich 

liczy się pomoc drugiemu człowiekowi.

Pomimo barier które spotykali na swej drodze 
w pozyskiwaniu żywności, wysyłaniu wielu 

pism z prośbami o darowiznę przeprowadzeniu 
setki rozmów telefonicznych z darczyńcami w 



pozyskiwaniu żywności nie zniechęcali się lecz 
każda odmowa darowizny motywowała ich do 
jeszcze większej pracy i walki o każdy artykuł 

spożywczy aby zaspokoić głód ludzi żyjących w 
biedzie ,lecz każde nasze staranie było tylko 

kroplą w morzu potrzeb .

W 2011 roku nadal będziemy wydawać 
codziennie żywność i starać się zapobiegać 
patologii oraz w miarę naszych możliwości  

będziemy wśród naszych darczyńców szukać 
pracy dla osób  bezrobotnych.

Nadal będziemy się starali w utrzymaniu 
dobrych kontaktów z dotychczasowymi 

sponsorami a także w pozyskiwaniu nowych 
darczyńców , którzy umożliwią nam realizację 

naszych celów statutowych.

PRIORYTETOWI SPONSORZY STOWARZYSZENIA 
CHARYTATYWNEGO

„POMOCNA DLOŃ”

Elektrociepłownia Chorzów „Elcho” Sp. z o.o

„Shell – Gas”      Warszawa



 „Bakoma”           Elżbietów

 „Hortex”              Warszawa

                           „Polski Ogród”     Skierniewice

„Schusland”        Poznań

„Profi”                  Poznań

                            „Unilever”              Poznań i  
Katowice            

„Hybro”                  Kaniów

„Madej & Wróbel”  Ruda Śląska

                      „Ser-Top”               Tychy

„Stoczek”              Stoczek Łukawski

      „Nagel”    Tychy ,Pruszcz Gdański, Poznań

                   „Unig Lisner”          Poznań

                  „Czanieckie Makarony „ 






