SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA
ROK 2006
Stosownie do art. 23 ustawy z 24 kwietnia 2003 r., sporządzone zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

1) Nazwa organizacji:
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów woj. Śląskie, powiat cieszyński, gmina Goleszów
KRS: 0000225011, NIP 548-24-35-666, Regon: 070914808
tel.: 033 852 97 81, faks 033 852 90 40
e-mail: cme@cme.org.pl, www.cme.org.pl.
Od dnia 28 grudnia 2004 r. Centrum Misji i Ewangelizacji posiada status organizacji pożytku publicznego.
Organ sprawujący nadzór: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Nazwa

organu

uprawnionego

do

reprezentowania

podmiotu:

Ogólnopolski

Duszpasterz

Misyjno-

Ewangelizacyjny, reprezentuje jednoosobowo Centrum na zewnątrz
Organ nadzoru: Rada Centrum i Ewangelizacji
Skład organu:
1. ks. bp Paweł Anweiler
2. ks. bp Tadeusz Szurman
3. Jan Macura
4. ks. Jerzy Samiec
5. Maciej Oczkowski
2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
Misją Centrum Misji i Ewangelizacji jako organizacji pożytku publicznego jest współdziałanie, motywowanie,
szkolenie i udzielanie wszelkiego praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym do inicjowania, ożywiania
i rozwijania edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i charytatywnych programów opartych na autorytecie
chrześcijańskich wartości. Wszystkie programy CME zmierzają do poprawy warunków i jakości życia dzieci,
młodzieży, małżeństw i ludzi starszych. Szczególnie poprzez działalność charytatywną (diakonijną), działalność
edukacyjno-wychowawczą, działalność w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, działalność
w zakresie kultury, sztuki i zachowania tradycji ze szczególnym uwzględnieniem kultury sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji społeczności Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (luterańskiego), promocję, upowszechnianie
i organizowanie wolontariatu, działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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Cele statutowe realizowane są poprzez:
1) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2) stołówki,
3) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
5) pomoc społeczną pozostałą, z zakwaterowaniem,
6) pomoc społeczną pozostałą, bez zakwaterowania,
7) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
8) działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych,
9) działalność zespołów teatralnych muzycznych,
10) działalność filharmonii, orkiestr i chórów,
11) działalność galerii i salonów wystawienniczych,
12) działalność domów i ośrodków kultury,
13) artystyczną i literacką działalność twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną,
14) działalność bibliotek innych niż publiczne,
15) działalność archiwów,
16) ochronę zabytków.
Programy i działania realizowane w 2006 roku:
Wolontariat - Zgodnie z hasłem Centrum Misji i Ewangelizacji „Ludzie to Boża metoda", wszystkie programy
i projekty CME opierały się na zaangażowaniu wolontariuszy. W roku 2006 współpracowało z nami w sumie 550
wolontariuszy: 120 podejmując współpracę stałą z poszczególnymi działami Centrum oraz 430 zaangażowanych
w

realizację

konkretnych

akcji,

projektów

czy

szkoleń.

Porozumienie

o

wykonywaniu

świadczeń

wolontarystycznych z CME podpisały 4 osoby z zagranicy (Ukraina, Niemcy, Węgry, USA). Najmłodszy
wolontariusz urodził się w 1991 roku, najstarszy w 1946 roku. Nasi wolontariusze mieszkają m.in. w: Dębowcu,
Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Tychach, Mikołowie, Łowiczu, Mrągowie.
Współpracującym z nami wolontariuszom powierzone zostały następujące zadania:
– ubieganie się o prawa autorskie do utworów muzycznych,
– koordynacja warsztatów profilaktycznych,
– udział w szkoleniach klauningu oraz w występach klaunów,
– pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie,
– prowadzenie rekolekcji pasyjnych,
– logistyka zespołu CME,
– tworzenie ikon internetowych i projektowanie graficzne,
– pełnienie funkcji grupowych i doradców podczas Tygodni Ewangelizacyjnych,
– koordynacja letniej sesji Kursu Liderów Młodzieżowych,
– przygotowanie programu i prowadzenie letnich obozów młodzieżowych,
– przygotowanie i prowadzenie obozu dla dzieci „Daj dzieciom nadzieję”,
– przygotowanie materiałów do rekolekcji pasyjnych,
– prowadzenie akcji profilaktycznych,
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– pomoc w organizacji imprez młodzieżowych,
– udział w szkoleniu z zakresu realizacji dźwięku w studiu radiowym "Po prostu" i podczas pracy estradowej,
– nagłaśnianie imprez,
– rejestracja i obróbka nagrań audio zrealizowanych w studiu radiowym "Po prostu" i podczas imprez
wyjazdowych,
– realizacja autorskiego reportażu,
– prowadzenie Międzypokoleniowego Miejsca Spotkań w Łowiczu,
– pomoc przy organizacji Tygodni Ewangelizacyjnych (Dzięgielów, Mrągowo),
– pomoc w realizacji projektów misyjnych i ewangelizacyjnych.
Dzień 5 grudnia został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Wolontariatu. Z tej okazji Centrum Misji
i Ewangelizacji zorganizowało w piątek, 1 grudnia 2006 r. Dzień Wolontariusza CME. Do kościoła Eben-Ezer
w Dzięgielowie przybyło 30 osób, aby wspólnie z pracownikami Centrum dzielić się wrażeniami
i doświadczeniami z wykonywanej pracy.
Co daje wolontariuszom praca w CME?
•

Satysfakcję z wykonanego zadania, uczę się nowych rzeczy, poznaję ludzi.

•

Praktykę w zawodzie sprzedawcy i bufetowej, twórczy rozwój, poszerzenie horyzontów
i znajomości, doświadczenie w składaniu, drukowaniu i bindowaniu materiałów CME, „bliskie spotkania
z TVP”, uczy mnie tolerancji, współpracy w grupie, kształtuje postawę sługi.

•

Radość z robienia czegoś dla innych, bezinteresownie, możliwość poznania nowych ludzi, poczucie
odpowiedzialności, satysfakcję. Najważniejsze jest to, że jest to służba dla Pana i tego właśnie uczymy
się – jak służyć.

•

Nowe doświadczenia, poznawanie siebie oraz wielu nowych ludzi, umocnienie się, odkrywanie nowych
umiejętności, poczucie, że jest się przydatnym, użytecznym i można zrobić coś nie tylko dla siebie.

•

Możliwość służenia, fajny czas.

•

Spełnienie w służbie, radość w pracy dla Boga, twórczy rozwój, nowe doświadczenie, nowe znajomości,
dużo śmiechu. Poznałam pracę w radiu, nauczyłam się śpiewać, odkryłam nowe zdolności, otworzyłam
się na ludzi, nauczyłam się pracować w grupie, poznałam swoje mocne
i słabe strony, nauczyłam się obsługiwać urządzenia biurowe, poznałam nowe programy komputerowe.

•

Masę umiejętności praktycznych i teoretycznych, uprawnienia zawodowe, satysfakcję, radość,
możliwość poznawania ludzi, realizowania swoich predyspozycji, umocnienie się w wierze.
Przygotowuje do pracy w drastycznych warunkach, uczy jak spakować coś, co i tak się nie zmieści.

•

Czuję się zachęcony przykładem zaangażowania innych. Daje możliwość nawiązania nowych, dobrych
relacji. Ćwiczę się w poświęcaniu się czemuś.

•

Cenne doświadczenie, okazję do zawiązania przyjaźni z nieznajomymi, do uczestnictwa
w imprezach, na które normalnie nie miałbym transportu, cenny czas z Bogiem, przygotowanie
do życia w ciężkich warunkach, zniżki na różne, fajne rzeczy, szansę na bliższe poznanie tajników
służby, radość, chęć życia, możliwość „podgotowania” ludzi światłami.
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CME ze swojej strony zapewniało wolontariuszom wyżywienie i zwrot kosztów dojazdów – część funduszy na
ten cel pochodziło z 1%.
Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym
Międzypokoleniowe Miejsca Spotkań
To nowy projekt CME skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowany w różnych miejscach Polski,
oparty na zaangażowaniu lokalnych grup. W MMS-ach chcemy budować i kształtować życiowe umiejętności,
charakter, edukacyjne ambicje, wspierać moralne i etyczne postawy oparte na autorytecie chrześcijańskich
wartości. Chcemy też uczyć tolerancji kulturowej i pokojowego rozwiązywania konfliktów.
Klub „Środek” Dzięgielów:
Imprezy tematyczne zorganizowane w klubie:
– Warsztaty cyrkowe, odbywały się w dniach 2-4 lutego, uczestniczyło w nich 18 osób w wieku od 3 do 25 lat.
Każdy znalazł tu coś dla siebie: żonglerka piłeczkami, kalpsami i chustami oraz taniec z poi. Warsztaty
zakończył otwarty pokaz fireshow.
– Ferie zimowe „Trzy światy – muzyka, obraz, ruch” odbywały się od 4 do 11 lutego. W codziennych zajęciach
wzięło udział 23 dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Projekt dofinansowała Fundacja Wspomagania Wsi.
– Warsztaty lalkarskie odbywały się w dniach 3-4 marca, uczestniczyło w nich 30 osób. Zajęcia prowadził Gary
Tate – instruktor ze Stanów Zjednoczonych, który wprowadził zebranych w świat lalek, pacynek
i mapetów.
Praca z dziećmi i młodzieżą
Od marca do lipca zajęcia w klubie odbywały się raz w tygodniu, od października klub czynny jest codziennie
w godzinach 15.00 – 19.00.W zajęciach uczestniczy 15 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Mają one możliwość
brania udziału w zabawach, grach, zajęciach ruchowych, grupowych, plastycznych, dyskusjach itp.
Ramowy plan zajęć:
Poniedziałek

Ruchome piaski czyli inicjatywa grupy

Wtorek

W małym kinie (start filmu o godz. 16.30)

Środa

Uszy - rozwijamy zmysł słuchu

Czwartek

Świat gier planszowo-karcianych

Piątek

Pędzelek, farby i ja

Łowicz:
Praca z dziećmi
W roku 2006 odbywały się spotkania z dziećmi i młodzieżą w wieku od 4 do 17 lat (w każdą sobotę). Przez cały
rok udało się dotrzeć do około 40 dzieci. Większość z nich pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym i boryka
się z niskim poczuciem własnej wartości, brakiem samoakceptacji, nie ma możliwości wykazania czy rozwijania
swoich zdolności twórczych.
Metodami i formami stosowanymi podczas spotkań były: pogadanki, dyskusje, burze mózgów, praca w grupach,
drama. W czasie wakacji prowadzono warsztaty teatralne, plastyczne, rękodzieła, sportowe. Podczas zajęć
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poruszane były tematy ważne i aktualne dla uczestników: przyjaźń, miłość, poczucie własnej wartości, agresja,
samotność. Praca z dziećmi, które żyją w oderwaniu od tradycyjnych wartości, nie może opierać się na
schematach, musi być dynamiczna, atrakcyjna, musi zachęcać do myślenia, formułowania własnych problemów
i konfrontowania ich z biblijnym spojrzeniem na ich temat.
Praca z dorosłymi
Na prowadzone przez wolontariuszy godziny biblijne, uczęszcza średnio 5 osób. Podczas spotkań
wykorzystywane są materiały do studiowania Biblii „Miłujmy się wzajemnie”, które stanowią podstawę do
dyskusji na ważne tematy.
Współpraca
EWTW (Ewangelikalną Szkołą Teologiczną we Wrocławiu) oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy
organizacji akcji „Gwiazdkowa Niespodzianka” polegającej na przekazywaniu prezentów najbardziej
potrzebującym dzieciom.
Akcję „Prezent pod choinkę” wsparły dwie szkoły: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Domaniewic koło Łowicza.
Rozpoczęliśmy współpracę z fundacją Wspólna Droga, która prowadzi szkolenie z pedagogiki ulicy.
Wolontariusze
Pomagają w poprowadzeniu sobotnich spotkań dla dzieci, a przede wszystkim w przeprowadzeniu w Łowiczu
obozu misyjnego Filip. Dzięki wolontariuszom udało się wykonać większość prac remontowych.
Wałbrzych
Ośrodek został uruchomiony pod koniec roku. W listopadzie mieszkańcy Wałbrzycha i okolic mieli okazję
wysłuchać koncertu Tomasza Żółtko, a w grudniu zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe dla młodzieży
z asertywności i pierwszej pomocy. Wzięło w nich udział kilkanaście osób.
Poradnictwo rodzinne
Naszym

zadaniem

jest

wspieranie

rodzin

w

prawidłowym

funkcjonowaniu

społecznym,

tworzeniu

i odbudowywaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji społecznych.
W roku 2006 przeprowadzonych zostało kilkadziesiąt rozmów poradniczych.
Wśród zwracających się z prośbą o pomoc były osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński. Problemy,
w tej grupie rozmówców, to głównie: seks przedmałżeński, obawa przed zawarciem związku mieszanego
wyznaniowo, niezgodność charakterów. Z jedną parą zrealizowany został kurs narzeczeński (6 spotkań).
Prowadzono także rozmowy z małżeństwami zagrożonymi rozwodem lub po rozwodzie. Problemy, z którymi
zmagają się skłóceni małżonkowie, to: brak gotowości do pracy nad sobą, brak czasu przeznaczonego na
inwestowanie w więzi rodzinne, trudności w wychowywaniu dzieci (także w rodzinach niepełnych), przemoc
psychiczna i fizyczna stosowana przez współmałżonka.
W ramach swoich akcji i kampanii CME przygotowało i przeprowadziło także seminaria przeznaczone dla
młodzieży i małżeństw, poruszające problemy relacji rodzinnych i małżeńskich, wychowywania dzieci. Podczas
każdej z nich osoby zainteresowane miały możliwość skorzystania z poradnictwa.
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Profilaktyka
Projekt profilaktyczny „Nowy styl życia – bez alkoholu” skierowany jest do młodzieży szkolnej. Odwołuje się do
nowatorskich strategii profilaktycznych, zawiera w sobie różne elementy: warsztaty – praca w grupach, elementy
edukacji rówieśniczej oraz promowanie postaw abstynenckich przez autorytety uznawane przez młodzież –
artystów podczas koncertu.
Program dydaktyczny obejmie szczegółową charakterystykę najpowszechniejszych powodów, dla których
młodzież sięga po alkohol, m.in.: problemy w szkole, zabawa, presja rówieśników, nuda, samotność, brak sensu
życia, pustka, przyjemność, niespełniona miłość, uzależnienie. Zadaniem projektu jest wsparcie szkół
w realizacji szkolnych programów profilaktyki alkoholowej. Projekt ma zmniejszyć deficyt postaw promujących
abstynencję i zdrowy styl życia, dostarczyć nauczycielom i wychowawcom wiedzy w zakresie nowoczesnych
strategii profilaktycznych w pracy z młodzieżą, zwiększyć poziom edukacji młodzieży w zakresie zagrożeń i start
bieżących związanych z piciem alkoholu.
Program trwa 45 minut, obejmuje pracę warsztatowa w siedmiu grupach, w każdej jest od 10-15 osób,
i podsumowanie dokonane przez głównego prowadzącego. To on tłumaczy i komentuje pracę w grupach,
zadaje pytania, w oparciu o myśl wielkiego erudyty, człowieka nauki Blaise Pascala „W każdym człowieku jest
przepaść, którą można wypełnić jedynie Bogiem”. Całość kończy się podsumowaniem prowadzącego.
W roku 2006, projekt przeprowadzono w dwóch miejscowościach:
Jastrzębie Zdrój
Warsztaty profilaktyczne odbyły się 9-12 października w:
Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada 45,
Zespole Szkół Handlowych przy ul. Wielkopolskiej 20,
Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego przy ul. Poznańskiej 1a.
W każdej ze szkół zajęcia odbywały się przez pięć godzin lekcyjnych, wzięło w nich udział 1700 uczniów.
13 października 2006 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim odbył się koncert Tomasza Żółtko podsumowujący
akcję profilaktyczną. Całkowita realizacja zadania obejmująca przygotowanie programu, szkolenie osób
prowadzących, zakup potrzebnych materiałów, przeprowadzenie zajęć w szkołach, organizację koncertu
i zamknięcie akcji odbyła się w terminie 1 września – 17 listopada 2006r.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Miasta Jastrzębie.
Wałbrzych
Warsztaty profilaktyczne odbyły się 13-17 listopada w:
Liceum nr 2 mieszczącym się w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Wyzwolenia 34,
Liceum nr 3 przy ul. Jordana 4,
Gimnazjum nr 1 przy ul. Limanowskiego 12,
Gimnazjum nr 7 przy ul. Grockiej 71,
Gimnazjum nr 4 przy ul. 1 Maja.
W każdej ze szkół zajęcia odbywały się przez pięć godzin lekcyjnych, wzięło w nich udział 1300 uczniów.
29 listopada 2006 o godz.17.00 w Teatrze Lalki i Aktora mieszczącym się przy ul. Buczka odbył się koncert
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Tomasza Żółtko podsumowujący akcje profilaktyczną, w którym wzięło udział około 100 osób.
Całkowita realizacja zadania obejmująca przygotowanie programu, szkolenie osób prowadzących, zakup
potrzebnych materiałów, przeprowadzenie zajęć w szkołach, organizację koncertu i zamknięcie akcji odbyła się
w terminie 1 listopada – 12 grudnia 2006 r.
Projekt został dofinansowany przez Urząd Gminy Wałbrzych.
Kuchnia CME
Z usług kuchni CME w pierwszym półroczu 2006 roku korzystało: Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Od września rozpoczęta została akcja „Obiady na
kółkach” – dożywianie dzieci w: Szkole Podstawowej w Puńcowie, Szkole Podstawowej w Kisielowie oraz
Szkole Podstawowej w Równi. W sumie przygotowano i dostarczono 9358 obiadów. Z posiłków przygotowanych
przez naszą kuchnię w ciągu roku korzystały także 2 osoby z zewnątrz (3 miesiące – 142 obiady). Ponadto
kuchnia zapewnia posiłki dla pracowników CME, studentów Szkoły Biblijnej oraz uczestników zjazdów,
konferencji, szkoleń i spotkań organizowanych w Centrum.
Działalność charytatywna
Konto „Rodzina Rodzinie” – Na koncie gromadzone są fundusze dla rodzin znajdujących się w kryzysowej
sytuacji finansowej.
W pierwszej połowie roku wspierano regularnie (comiesięcznymi wpłatami), jak w poprzednich latach, cztery
rodziny z obszaru Śląska Cieszyńskiego i Górnego. Sytuacja trzech z nich poprawiła się, samodzielnie zaczęły
zabezpieczać swoje potrzeby (odchowały dzieci, znalazły pracę), dlatego też w czerwcu przestały być wspierane
finansowo. W lipcu i sierpniu pokryte zostały koszty pobytu kilkunastu rodzin na Tygodniu Ewangelizacyjnym
w Dzięgielowie i Mrągowie. Udzielone zostało też jednorazowe wsparcie kilku osobom przechodzącym przez
poważne problemy zdrowotne lub losowe.
Od jesieni 2006 rozpoczęto regularne wspieranie dwóch rodzin z diaspory. Są to rodziny wytypowane przez ks.
Piotra Mendrocha (Mrągowo) i ks. Roberta Penczka (Suwałki). Obie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej. Zaangażowane są w życie miejscowych parafii, wzorowo wychowują dzieci.
Przed Świętami Bożego Narodzenia udzielono jednorazowego wsparcia kilku innym rodzinom.
W sumie na koncie zebrano 17 440 zł, na pomoc rodzinom przekazano 11 982 zł.
„Prezent pod choinkę”
To akcja charytatywna organizowana przez CME od 2000r., skierowana do dzieci, a połączona ze wsparciem
dla wspólnot lokalnych oraz zabezpieczeniem bytu osób ubogich na Ukrainie. Przy jej realizacji współpracujemy
z Diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Fundacją Chevra na Ukrainie oraz Kościołem
Luterańskim na Ukrainie.
Etapy realizacji i metody
Do

propagowania

akcji

służyły

ulotki

informacyjne,

plakaty,

filmy

wideo

oraz

reportaże

radiowe

z poprzednich edycji akcji. Koordynatorzy wykorzystując dostępne narzędzia przeprowadzali indywidualne
rozmowy, spotkania informacyjne w parafiach, prelekcje w szkołach, koncerty.
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Akcją kierowało 9 koordynatorów. Do ich zadań należało: zachęcenie jak największej liczby osób
i instytucji do włączenia się do akcji, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, zebranie gotowych paczek
z koordynowanego terenu, współpraca z koordynatorem krajowym. Wszyscy koordynatorzy swoje zadania
wykonywali woluntarystycznie. W sumie około 60 osób zaangażowało się w przygotowanie prezentów do wysyłki
na Ukrainę.
W roku 2006 do akcji włączyły się:
– parafie ewangelicko-augsburskie – 98
– szkoły podstawowe – 32
– gimnazja – 16
– szkoły ponadgimnazjalne – 14
Ogółem do akcji włączyły się 104 miasta w całej Polsce.
Na Ukrainie paczki trafiły do 32 miast.
Efekty
Udało się zebrać 3731 paczek. Jest to 15 % mniej niż w roku ubiegłym. W akcję zaangażowały się jednak nowe
osoby i instytucje, które wyraziły chęć uczestniczenia w niej w kolejnych edycjach. Mimo mniejszej ilości paczek
otrzymaliśmy wiele słów wsparcia i zachęty do kontynuowania tej akcji. W tym roku wraz z prezentem do
każdego obdarowanego dziecka trafiła, wydana przez nasze wydawnictwo, książeczka w języku rosyjskim,
opowiadająca historię Bożego Narodzenia. Paweł z Łucka, który skończył już Szkołę Biblijną i przez rok był
naszym wolontariuszem, od października rozpoczął studia na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a naukę
w Szkole Biblijnej w Dzięgielowie rozpoczęła kolejna osoba z Ukrainy.
Działalność kulturalna
Zespół Muzyczny CME
Zajmuje się organizowaniem koncertów tematycznych dla młodzieży i innych grup społecznych. Każdy występ
promuje etyczne i moralne postawy, oparte na autorytecie chrześcijańskich wartości. Podczas koncertów
wyświetlane są słowa i prezentacje multimedialne. Nie pobieramy opłat za wstęp na koncert. Materiał muzyczny
jest odpowiednio dobierany do rodzaju spotkania. W 2006 roku zespół prowadził śpiew w czasie Tygodni
Ewangelizacyjnych oraz spotkań ewangelizacyjnych, grał koncerty, jego członkowie składali świadectwa
i prowadzili własną stronę internetową.
Występy:
Kwiecień:

Bezsenna noc, Skoczów – ok. 1000 osób;

Czerwiec:

Świętowanie przy kamieniu, Równica, Ustroń – ok. 500 osób;

Lipiec:

Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie;

Sierpień:

Tydzień Ewangelizacyjny w Mrągowo;

Wrzesień:

OZME, Toruń – ok. 1000 osób;

Grudzień:

Spotkanie z Ewangelią, Gliwice – ok. 300 osób.

Współpraca
Parafia Ewangelicka w Skoczowie; Parafia Ewangelicka w Ustroniu; Parafia Ewangelicka w Toruniu; Parafia
Ewangelicka w Gliwicach; Parafia Ewangelicka w Mrągowie
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Wolontariusze
Każdy członek zespołu (dyrygent, chórzyści, muzycy, obsługa techniczna) wykonuje tą służbę w czasie wolnym,
na zasadzie wolontariatu. W zespole jest kilka osób, które są na stałe pracownikami lub wolontariuszami CME
Zespoły artystyczne:
Klauny
Przynosić uśmiech na twarze widzów, w rozbawieniu wprowadzać w refleksję i w być może trochę nietypowy
sposób, reflektować Bożą miłość – to zadania naszych polskich, chrześcijańskich klaunów. Klauny wystawiają 3
rodzaje skeczy: śmieszne, śmieszne z puentą i poważne. Organizują zabawy dla dzieci. Prezentują sztuczki
i pokazy żonglerki. Grupa organizuje szkolenia z klauningu.
Pełniąc swoją rolę w 2006 roku klauny spotkały się z dziećmi w każdym wieku podczas różnorodnych imprez,
akcji i wydarzeń organizowanych przez kościoły oraz instytucje świeckie, także poza granicami naszego kraju.
Akcje organizowane przez kościół ewangelicko-augsburski: świętowanie przy kamieniu na Równicy
w Ustroniu, piknik rodzinny na parafii w Tychach, Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie, półkolonie na parafii
w Zabrzu, obóz misyjny Filip w Legnicy, Bible Retreat Institute w Ustroniu, Tydzień Dobrej Nowiny
w Kozakowicach i Studzionce, obóz dla dzieci z Bieszczad w Istebnej, pożegnanie wakacji na parafii
w Bytomiu Miechowicach, dziękczynne święto żniw na parafii w Lasowicach, spotkanie z uczniami ze szkoły
podstawowej w Koniakowie, spotkanie z pensjonariuszami Ewangelickiego Domu Opieki „Sarepta” w Węgrowie.
Imprezy ekumeniczne: „Gwiazdkowa Niespodzianka” zorganizowana przez kościół zielonoświątkowy
w Krakowie, zakończenie akcji „Smarty” w domu handlowym Klimczok w Bielsku Białej, Kids Games
w Wiśle Centrum i w Wiśle Jaworniku, szkolenie klaunów podczas Warsztatów dla Nauczycieli zorganizowanych
przez Misję Pokoleń w Warszawie - Radości , piknik charytatywny w Katowicach.
Wydarzenia przygotowane przez instytucje świeckie, w: ustrońskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „Można Inaczej”, cieszyńskim szpitalu na oddziale chirurgii dziecięcej, wiślańskim amfiteatrze podczas
IV Festiwalu Integracyjnego „Działajmy Razem”, Pszczynie – na polu golfowym, Lasowicach – na dożynkach
wiejskich, cieszyńskiej Bibliotece Miejskiej na podsumowaniu akcji „Wakacje z Biblioteką 2006”, Hospicjum
w Mysłowicach, Mysłowickim Domu Kultury podczas Gwiazdkowej Niespodzianki.
Występy poza granicami naszego kraju
W Republice Czeskiej wzięły udział w uroczystości wielkanocnej na parafii w Trzyńcu oraz akademii dzieci na
parafii w Trzanowicach.
Na Łotwie odwiedziły pensjonat dla osób upośledzonych umysłowo w Jurmala, obóz chrześcijański
w miejscowości Dobelnieki i Vecmilgravis, sierociniec w mieście Jelgawa, kościół w Gardene i Dobele oraz
szpital dziecięcy w Rydze.
Efekty
Z przekazem radości i miłości klauny dotarły do ok. 2800 widzów oglądających scenki.
Współpraca
Siódmy rok z rzędu przyjechał do Polski Sid Teske z żoną Karen, by poprowadzić warsztaty klauningu
i pomóc w innych akcjach wakacyjnych.
Klauny zostały zaproszone do współpracy przez: Kościół Zielonoświątkowy w Krakowie, Estera Mach pracująca
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w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom „Można Inaczej” w Ustroniu, Anna Pinkas – wolontariuszka oddziału
chirurgii dziecięcej cieszyńskim szpitalu, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Trzyńcu, organizatorzy Kids Games
z Wisły, pani Izabela Pustówka – organizatorka Festiwalu Integracyjnego w Wiśle, ks. Bogdan Wawrzeczko,
pastorowa Tyrlikowa z Trzanowic, studentka ChAT-u Martyna Pieczka, Janina Gazda, Artur Dusza, Nikolina
Gordejeva z Łotwy, Jolanta Roik, Misja Pokoleń, ks. Alfred Staniek, pani Bożena Polak z parafii katowickiej, ks.
Ryszard Pieron, pani Izabela Kula z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Agnieszka – pracownica hospicjum
w Mysłowicach.
Wolontariusze
Większość klaunów jest wolontariuszami. Aktualnie przeszkolonych jest 18 osób, z czego 13 jest aktywnych
w służbie. Są to: Dorota Fenger, Urszula Marek (zatrudniona w CME), Bartosz Sobota, Jan Stebel, Anna
Suchanek, Bartłomiej Szczurek, Kornelia Szłapa, Ruta Szłapa, Marta Sztwiertnia, Paweł Wisełka, Magdalena
Woźny, Paweł Woźny, Łukasz Zieliński.
Puzzle
Musical Puzzle powstał z myślą o dzieciach. Jego przesłanie dociera jednak nie tylko do najmłodszych, ale
również do ich rodziców, dziadków i opiekunów. Temat musicalu Puzzle zawarty jest w słowach refrenu, który
przewija się przez cały spektakl: „Życie jest jak puzzle. Jak ułożyć je? Ten, co je stworzył powie nam, bo On
wszystko o Nim wie”. Po występach aktorzy są dostępni dla dzieci, by porozmawiać o wrażeniach związanych
ze spektaklem.
Spektakle
Musical Puzzle w 2006 roku obejrzało w sumie ok. 460 osób:
– ok. 50 dzieci z Mikołowa i Tychów podczas Tygodnia Dobrej Nowiny odbywającego się
w Kaczycach,
– ok. 80 widzów w Lesznej Górnej podczas imprezy parafialnej zorganizowanej z okazji dnia matki, ojca
i dziecka,
– 24 dzieci i dodatkowo opiekunowie podczas półkolonii letnich zorganizowanych przez parafię
w Zabrzu,
– ok. 80 uczestników Bible Retreat Institut w Ustroniu,
– ok.150 widzów uczestniczących w pikniku charytatywnym zorganizowanym przez Parafię EwangelickoAugsburską i Rzymsko-Katolicką w Katowicach,
– ok. 70 dzieci na 5-cioleciu chórku dziecięcego w Pruchnej.
Współpraca
Do współpracy aktorów musicalu „Puzzle” zaprosili: ks. Bogdan Wawrzeczko z parafii Mikołów, diakon Karina
Chwastek z parafii w Goleszowie, Martyna Pieczka – studentka ChAT z parafii w Zabrzu, Janina Gazda
z Międzynarodowego Duszpasterstwa „Tęczowe Żniwa”, parafia w Katowicach, Ewa Raszka z parafii
w Drogomyślu.
Wolontariusze
Aktorzy-amatorzy odgrywający poszczególne role są, oprócz jednej osoby, wolontariuszami CME. Zespół
musicalu Puzzle tworzy aktualnie grupa 8 osób: Joanna Cieślar (Wozik), Tomasz Marek (Andrzej), Urszula
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Marek (Kredka, Lustro), Bartłomiej Szczurek (Andrzej), Kornelia Szłapa (Kredka, Lustro, Solistka), Ruta Szłapa
(Kredka, Wozik), Marta Sztwiertnia (Misia), Magda Woźny (Misia), Paweł Woźny (Świecik). Musical wystawiany
jest przeważnie w sześcioosobowym składzie, czasami siedmioosobowym.

Warsztaty Gospel
Ich celem jest osobisty rozwój umiejętności wokalnych uczestników oraz poznanie różnych form ekspresji
specyficznych dla muzyki gospel. Organizowane raz w roku dwudniowe warsztaty, prowadzone przez
zawodowych instruktorów i muzyków. Głównym punktem warsztatów są próby chóru. W tym czasie uczone są
pieśni, które później zostaną wykonane przez wszystkich uczestników i artystów na koncercie finałowym
z towarzyszeniem zespołu.
Teksty piosenek poruszają tematy osobistej relacji z Bogiem, Jego miłości i wierności.Prowadzącymi warsztaty
są artyści i muzycy związani z gospel od wielu lat. W głównej mierze pochodzą ze Stanów Zjednoczonych
i Anglii. Są to osoby, których pracę cechuje siła ekspresji i pasja.
W 2006 roku Centrum Misji i Ewangelizacji współorganizowało:
Warsztaty Gospel w Olsztynie
Odbywały się w dniach 3-4 czerwca, wzięło w nich udział ponad 100 uczestników. Koncert finałowy w kościele
Chrystusa Zbawiciela zgromadził 250 słuchaczy. Gościem specjalnym i prowadzącym warsztaty był Clinton
Jordan z Londynu, a kierownikiem artystycznym – Lea Kjeldsen. Przy organizacji imprezy CME współpracowało
ze Stowarzyszeniem Gospel z Krakowa i Parafią Ewangelicką w Olsztynie. Warsztaty objął patronatem
Prezydent Olsztyna.
Warsztaty Gospel w Wałbrzychu
Odbywały się w dniach 30 września – 1 października, wzięło w nich udział 60 uczestników. Koncert finałowy
w kościele Zbawiciela zgromadził około 250 słuchaczy. Prowadzącą warsztaty była Lea Kjeldsen. Przy
organizacji imprezy CME współpracowało ze Stowarzyszeniem Gospel z Krakowa, Parafią Ewangelicką
w Wałbrzychu, Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatu Wałbrzyskiego.
Warsztaty Gospel w Łodzi
Odbywały się w dniach 28-29 października, wzięło w nich udział ponad 260 uczestników. Koncert finałowy
w kościele św. Mateusza zgromadził około 850 słuchaczy. Gośćmi specjalnymi i prowadzącymi byli: Gerald T.
Smith, Emanuel Waldron, Ruth Lynch. Przy organizacji imprezy CME współpracowało z Parafią Ewangelicką
w Łodzi.
Efekty
W warsztatach uczestniczyło w sumie ponad 420 osób w różnym wieku, które bez względu na swoje
przygotowanie wokalne i muzyczne, miały okazję pracować z profesjonalistami: muzykami, kompozytorami.
Koncerty finałowe, które w każdym z miast miały rangę wydarzenia o charakterze kulturalnym, zgromadziły 1350
osób.
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3) Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej:
Zgodnie ze Statutem i wpisem do KRS Centrum Misji i Ewangelizacji jako OPP nie prowadzi działalności
gospodarczej.

4) Odpisy uchwał zarządu:
Nie dotyczy.
5) Informacje o wysokości uzyskanych przychodów
Przychody uzyskane w 2006 r. ogółem

311 521,90 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

137 713,03 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

173 707,51 zł

Na przychody z działalności nieodpłatnej składają się:
- przychody z tytułu 1%

53 108,56 zł

- przychody z tytułu darowizn

84 604,47 zł

- środku uzyskane z tytułu wykonywania zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe
w wysokości
- przychody ze sprzedaży przedmiotu darowizny

26 472,73 zł
14 148,19 zł

Na przychody z działalności odpłatnej składają się:
- przychody wypracowane w ramach działalności

124 189,32 zł

- przychody z tytułu zatrudnienia w ramach Zastępczej Służby Wojsk.

5 637,37 zł

- przychody z tytułu zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

3 259,90 zł

- przychody finansowe

101,36 zł

6) Informacje o poniesionych kosztach
Koszty działalności statutowej w 2006 r.
Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej
Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej
Koszty administracji
Koszty finansowe
Pozostałe koszty – strata z 2005 r.

309 699,27 zł
60 896,01 zł
168 784,25 zł
49 369,11 zł
1 107,83 zł
29 542,07 zł

7a) Dane o liczbie zatrudnionych osób i przychodach organizacji:
W 2006 r. Centrum Misji i Ewangelizacji zatrudniało:
- w działalności odpłatnej trzy osoby na podstawie umowy o pracę oraz jedną osobę w ramach Zastępczej
Służby Wojskowej,
- w działalności nieodpłatnej jedną osobę na podstawie umowy o pracę oraz jedną na podstawie umowy
zlecenie
- w administracji jedną osobę na podstawie umowy o pracę.
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7b) Dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń:
W 2006 r. Centrum Misji i Ewangelizacji łącznie przeznaczyło na wynagrodzenia dla pracowników kwotę
121 839,42 zł, z czego 81 054,37 zł było związane bezpośrednio z realizowaniem działalności statutowej.
7c) Dane o wysokości rocznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu:
Centrum Misji i Ewangelizacji nie wypłaca wynagrodzenia członkom zarządu. Działalność członków zarządu
opiera się wyłącznie na społecznej, nieodpłatnej działalności.
7d) Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenie:
W roku 2006 Centrum Misji i Ewangelizacji wypłaciło kwotę 5 572,00 zł tytułem wynagrodzenia od umów
zlecenie. Umowy te były bezpośrednio związane z realizowanymi działaniami statutowymi.
7e) Dane o udzielonych pożyczkach:
Centrum Misji i Ewangelizacji nie udziela pożyczek.
7f) Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
W roku 2006 Centrum Misji i Ewangelizacji nie posiadało lokat na rachunkach bankowych.
7g) Dane o wartości nabytych obligacji oraz wielkości udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego:
W roku 2006 Centrum nie nabywało obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
7h) Dane o nabytych nieruchomościach:
W roku 2006 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano zakupów nieruchomości.
7i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
W roku 2006 Centrum Misji i Ewangelizacji dokonało zakupu używanego samochodu marki VW Caravelle,
o wartości 7 000,00 zł. Organizacja korzysta również ze środków użyczonych przez jednostkę macierzystą –
kościelną osobę prawną Centrum Misji i Ewangelizacji.
7j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
Na koniec roku 2006 Centrum Misji i Ewangelizacji posiadało środki finansowe w wysokości 7 603,58 zł, z tego
w kasie 4 037,36 zł, na rachunkach bankowych 3 566,22 zł.
Należności na koniec roku 2006 wyniosły 30 081,08 zł i dotyczą zwrotu kosztów zatrudnienia w ramach
Zastępczej Służby Wojskowej i zwrotu części kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
Zobowiązania na koniec roku 2006 wyniosły 41 827,03 zł i dotyczą kosztów realizacji zadań zleconych.
Zobowiązania uregulowane zostały w I kwartale 2007 roku.
8) Dane o działalności zleconej CME przez podmioty państwowe i samorządowe:
W roku 2006 Centrum wykonywało 5 zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe:
- na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej o budżecie w wysokości

12 000,00 zł
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- na rzecz Gminy Wałbrzych o budżecie w wysokości

5 000,00 zł

- na rzecz Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju o budżecie w wysokości

4 200,00 zł

- 2 zadania na rzecz Fundacji Wspomagania Wsi o łącznym budżecie w wysokości

10 500,00 zł

9) Informacja o rozliczeniach z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych.
CME składa właściwemu Urzędowi Skarbowemu roczne deklaracje podatkowe podatku dochodowego od osób
prawnych CIT-8.
Na podstawie informacji przedstawionej Urzędowie skarbowemu, Centrum zwolnione jest ze składania deklaracji
miesięcznych.
Informacja o dodatkowych kontrolach.
W 2006 roku w Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano żadnej kontroli przez organy publiczne.
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