SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2010
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.
Cele statutowe realizowane są poprzez:
1) miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
2) stołówki,
3) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
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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 2010 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 2010 współpracowało z nami
w sumie 1165 wolontariuszy. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z CME podpisało 76
osób, 37 chłopców i 39 dziewczyn. W wieku 15-60 lat; 2 osoby z zagranicy (USA, Wielka Brytania). Nasi
wolontariusze mieszkają m.in. w: Dębowcu, Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Tychach, Mikołowie, Łowiczu,
Mrągowie.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (5 grudnia) wszyscy stali współpracownicy otrzymali pisemne
podziękowania za ich pracę. CME ze swojej strony zapewniało wolontariuszom wyżywienie i zwrot kosztów
dojazdów - część funduszy na ten cel pochodziło z 1%.
Obozy dla dzieci i młodzieży
Obóz dla młodzieży - Orkusz (02-13.08). 144 uczestników, w tym duża grupa (ponad 20 osób) z diecezji
Katowickiej i 30 osób z parafii Wisła Centrum. 17 osób kadry, opiekunowie: Marcin Podżorski, Katarzyna
Wesner-Macura, Magdalena Wesner, Agnieszka Hussarek, Kamila Błaszczyk, Justyna Czyż, Bogusława
Szarzec, Agnieszka Bizukojć, Agnieszka Jaworska, Magdalena Woźny, Adam Rakus, Tymoteusz Bujok, Paweł
Kuś, Tadeusz Polok, Łukasz Jaworski, Piotr Brudny, Piotr Szajtauer
Obóz dla dzieci „z Przyjacielem"- Lidzbark Welski (02-11.08). Uczestniczyło w nim 33 dzieci w wieku szkolnym.
Temat przewodni: „Stworzeni by wielbić" (życie Pan Bóg stworzył człowieka i należy oddawać Mu chwałę)).
Opiekunowie: Katarzyna Kitowska, Natalia Pustelnik, Dorota Fenger, Agnieszka Gomola, Dariusz Kolarczyk,
Danuta Ostruszka

Pomoc społeczna i przeciwdziałanie patologiom społecznym
Międzypokoleniowe Miejsca Spotkań
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To projekt Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP 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.
Pedagogika ulicy:
W 2010 roku rozpoczęliśmy trzyletni projekt realizowany w Bytomiu. Jest to duże miasto z prawe 20% poziomem
bezrobocia i wieloma problemami społecznymi i socjalnymi, a więc jest duża potrzeba tego typu działań. Udało
się nawiązać kontakt z 25 dziećmi, z czego z 12 jest to stały kontakt.
System organizacyjny:
Przeprowadzono 700 godzin zajęć z podopiecznymi, podczas 180 wyjść w tym wyjścia grupowe: 3 do kina, 2 na
basen, 1 do ZOO, 6 poza dzielnicę Bobrek, zabawa w gry karciane i planszowe na świerzym powietrzu,
kilkadziesiąt rozegranych meczy w piłkę nożną, kilka w koszykówkę,.
Kadra:
Monika Cieślar- st. pracownik ds. pedagogiki ulicy, mgr teologii ewangelickiej ze specjalnością pedagogika religii
i etyka,
Robert Cieślar- pracownik ds. pedagogiki ulicy, student teologii ewangelickiej,
Bibliobus:
1. 25 wrzesień br., Chorzów, OZME. Happening w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku.
Przeprowadzono różne zajęcia z dziećmi w formie dużych gier planszowych oraz dmuchany zamek do
skakania. Odpowiedzialny Robert Cieślar. Przebieg pojazdu 286 km.

Poradnictwo rodzinne
Naszym

zadaniem

jest

wspieranie

rodzin

w

prawidłowym

funkcjonowaniu

społecznym,

tworzeniu

i odbudowywaniu więzi rodzinnych oraz w spełnianiu podstawowych funkcji społecznych.
W roku 2009 zorganizowaliśmy spotkania dla:
Kobiet: Katowice – 13 spotkań (5 osób), Ligotka Kameralna CZ (40 osób), Świętochłowice (100 osób), Tychy –
9 spotkań dla kobiet starszych (15 osób) i 10 spotkań dla kobiet młodszych (6 osób), Wisła Jawornik (200 osób).
Mężczyzn: Łowicz (10 osób), Łódź (18 osób), Trzyniec CZ (300 osób).
Małżeństw: Czerwionka – 12 spotkań (14 osób), Gliwice (100 osób), Jastrzębie (20 osób), Tychy (14 osób),
Wisła Malinka (30 osób).
Ponadto zorganizowaliśmy:
Konferencję modlitewną – Dzięgielów (13-14.02.2009), uczestniczyło 20 osób;
Weekend dla kobiet – Ustroń Polana (19-21.06.2009), uczestniczyło 30 kobiet;
Wczasy nad morzem – Oczakow, Ukraina (21-31.07.2009, uczestniczyły 104 osoby, w tym 5 z Polski;
Konferencję modlitewną – Mrągowo (9-12.09.2009), uczestniczyły 42 osoby z Białorusi, Łotwy i Polski;
Wczasy w górach – Wisła (14-21.09.200), uczestniczyło 25 osób;
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Święto rodzinne – Miechowice (3.10.2009), uczestniczyło ok. 150 osób
Spotkanie parafialne – Chorzów (25.10.2009), uczestniczyło 25 osób.
Od 13 maja 2009 uruchomiliśmy punkt poradnictwa w Cieszynie, gdzie do końca roku spotkaliśmy się z 6
osobami.
Profilaktyka
Program

profilaktyczny

„Nowy

styl

życia

-

bez

alkoholu"

-

to

projekt

realizowany

w

oparciu

o program autorski, w tworzeniu którego uczestniczyli młodzi ludzie, a prowadzony przez pedagogów
i studentów pedagogiki będących pracownikami lub wolontariuszami Centrum Misji i Ewangelizacji
w Dzięgielowie (CME). Jego głównym celem jest promowanie postaw abstynenckich i zapobieganie
uzależnieniom wśród młodzieży oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez wskazanie alternatywy zarówno
dla rozwiązywania swoich problemów, jak i spędzania wolnego czasu.
Odbiorcy projektu to młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Formy realizacji:
Realizacja projektu odbywa się w następujących etapach:
1. Wybór szkół objętych programem i ustalenie terminu przeprowadzenia zajęć.
2. Spotkanie z pedagogami szkolnymi w placówkach objętych projektem.
3. Przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu.
4. Ewaluacja programu.
Jeden warsztat trwa 45 minut i obejmuje pracę w siedmiu grupach, w każdej jest od 10-15 osób, oraz
podsumowanie przeprowadzone przez głównego prowadzącego.
Terminy:
Jastrzębie - listopad
Uczestnicy:
Ok. 570 uczniów
Efekty:
Zadaniem projektu jest wsparcie szkół w realizacji szkolnych programów profilaktyki alkoholowej poprzez
dostarczenie

nauczycielom

i

wychowawcom

wiedzy

w

zakresie

nowoczesnych

strategii

w pracy profilaktycznej z młodzieżą oraz:
• naświetlenie najczęstszych powodów, dla których młodzież sięga po alkohol (są to m.in.: problemy
w szkole i problemy osobiste, presja rówieśników, stres, samotność, nuda, poczucie braku sensu życia,
chęć dobrej zabawy i odreagowania);
• uwrażliwienie na krótkotrwałe i pozornie tylko pozytywne działanie alkoholu przy ogromnych szkodach, jakie
przynieść może jego spożywanie i nadużywanie;
• pokazanie (na przykładzie prawdziwych historii), że droga do uzależnienia rozpoczyna się często bardzo
niewinnie;
• zachęcenie młodzieży do szukania innych możliwości rozwiązywania swoich problemów;
• przekonanie młodzieży (poprzez osobiste świadectwo osób realizujących program), że możliwe jest życie bez
używek.
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Kuchnia CME
W 2009 roku w ramach akcji „Obiady na kółkach” dowożono obiady do 2 szkół podstawowych (Puńców,
Kisielów). Z usług kuchni korzystało także 40 osób z zewnątrz, a w ostatnim kwartale roku przygotowywano
także posiłki regeneracyjne dla pracowników jednej firmy. Ponadto kuchnia zapewniła posiłki pracownikom CME,
studentom Szkoły Biblijnej oraz uczestnikom zjazdów, konferencji, obozów, szkoleń i spotkań organizowanych
w Centrum.
Działalność charytatywna
„Daj dzieciom nadzieję”
Komisja tej akcji rozpatrzyła nadesłane w 2010 roku wnioski z prośbą o dofinansowanie lub całkowite
sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci i udzieliła pomocy dwadzieściorgu osobom (od 7 do 16 lat).
Wnioskodawcami są głównie księża i rodzice. Dzieci uczestniczyły w obozach w: Orkuszu, Lidzbarku Welskim,
na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie i w obozie rowerowym w Wołczynie.
Konto „Rodzina Rodzinie” – To akcja finansowego wspierania rodzin znajdujących się w kryzysowej sytuacji.
W roku 2009 wspierano regularnymi wpłatami sześć rodziny, kwotą 200 zł miesięcznie, w tym dwie z Mazur.
W lipcu i sierpniu z funduszy zgromadzonych na koncie pokryte zostały koszty pobytu kilkunastu osób na
Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie i Mrągowie.
„Prezent pod choinkę"
Akcja charytatywna organizowana przez CME od 2000 roku, skierowana do dzieci, a połączona
ze wsparciem dla wspólnot lokalnych oraz zabezpieczeniem bytu osób ubogich na Ukrainie i w Afryce.
4 Etapy realizacji i metody:
Akcja propagowana jest poprzez ulotki informacyjne, plakaty, filmy wideo oraz reportaże radiowe.
Koordynatorzy wykorzystując dostępne narzędzia przeprowadzali indywidualne rozmowy, organizowali
spotkania informacyjne w parafiach, koncerty i prelekcje w szkołach.
Akcją

kierowało

62

koordynatorów.

Ich

zadaniem

było:

zachęcanie

jak

największej

liczby

osób

i instytucji do włączenia się do akcji; rozpowszechnianie materiałów informacyjnych; zebranie gotowych paczek
z koordynowanego regionu; współpraca z koordynatorem krajowym. Wszyscy koordynatorzy swoje zadania
wykonywali woluntarystycznie.
Efekty: zebrano 4556 paczek, 3536 pojechało na Ukrainę, 820 do Burkina Faso (Afryka), 200 trafiło do polskich
dzieci.
Działalność kulturalna
Zespół Muzyczny CME - ma na celu prowadzenie śpiewu w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych, akcji
misyjnych; prowadzenie koncertów uwielbienia.
Skład zespołu:
Chór-19 osób, dyrygent/opiekun artystyczny, muzycy - 7 osób
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Spotkania przygotowawcze odbywają się dwa razy w miesiącu
Występy w roku 2009:
Tygodnie Ewangelizacyjne w Dzięgielowie i Mrągowie - prowadzenie codziennie śpiewu
podczas ewangelizacji; 1-2 koncerty podczas każdego TE ,OZME - koncert uwielbiający, oprawa muzyczna
nabożeństwa (ok. 1000 osób)Rodzinne Spotkanie Świąteczne w teatrze (ok. 600 osób)Gościnne występy
w różnych miastach m.in.: wieczór ewangelizacyjny w Węgrowie

Zespoły artystyczne:
Artystyczna Grupa Klaunów – Klauny dla Chrystusa
Grupa artystyczna klaunów ma na celu w barwny i nietypowy sposób wskazywać na Chrystusa i Jego
kluczową rolę w życiu każdego człowieka, niezależnie od tego, ile ma lat. Kształcenie pozytywnych postaw u
dzieci, takich jak dobroć, koleżeństwo, itp. poprzez scenki i zabawy z dziećmi.
Zaangażowanych osób było 17:
¾

Wolontariusze z podpisanym porozumieniem wolontariackim:
Dorota „Tabi” Fenger, Kornelia „Miodzia” Heczko, Bartłomiej „Łasuch” Szczurek, Katarzyna „Kruszyna”
Szklorz, Ruta „Stopka” Szłapa, Paweł „Buła” Wisełka, Szymon „Pędzelek” Wojtas, Magdalena „Kropka”
Woźny,

¾

Wolontariusze na bazie ustnego porozumienia:
Karolina „Guziczek” Glac, Karolina „Pchełka” Karolak, Dorota „Gwiazda” Łaciak, Sidney „Rzepa” Teske,
Sara „Ciapka” Greń, Karolina „Grzanka” Figaszewska, Tomasz „Ziółko” Miodoński, Anna „Cynka” Undas

¾

Etatowy pracownik Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży:
Urszula „Serduszka” Marek,

Szkolenia chrześcijańskich klaunów:
W dniach 15-21 sierpnia w Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. Wzięło w nim udział 15 uczestników
Klauny brały udział w 36 akcjach:
¾

takich jak: balik dla dzieci, happening, piknik parafialny, piknik rodzinny, piknik szkolny, szkółka niedzielna,
święto zborowe, występ podczas Święta Trzech Braci, Tydzień Dobrej Nowiny, Dzień Ojca, festyn
charytatywny, Bezsenna Noc, Letnia Bajka, „Bawimy się nad Podgórzu”, Tydzień Ewangelizacyjny,
nabożeństwo, spotkanie adwentowe dla dzieci, gwiazdka dla dzieci, nabożeństwo, XI Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną, piknik dla dzieci, Bożonarodzeniowe Spotkanie Teatralne

¾

w 30 miejscowościach (Bąków, Błędnice, Brenna, Bystrzyca, Bytom, Chorzów, Czeski Cieszyn, Dzięgielów,
Goleszów, Kalisz, Kozielice, Marklowice, Nierodzim, Pruchna, Skoczów, Świętochłowice, Ustroń, Wisła,
Żory)

¾

na takich miejscach, jak: kamping, kościół, namiot, parafia ewangelicko-augsburska, OSP, osiedle,
Ośrodek

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,

park,

przedszkole,

rynek,

stadion,

szkoła

podstawowa, szpital, świetlica środowiskowa, teatr.
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Ilość uczestników: ok. 4600
Przekrój wiekowy: 0-99
Podstawową forma działania grupy klaunów jest wystawianie skeczy.
Innymi formami działania są: prowadzenie zabaw z dziećmi, prowadzenie konkursów dla dzieci, malowanie
prostych wzorów na twarzach dzieci, balonodzieło - czyli tworzenie zwierzątek i różnych innych rzeczy z długich
balonów, służba odwiedzinowa w szpitalach, domach opieki, hospicjach.
Współpraca:
Sid Teske - instruktor klauningu ze Stanów Zjednoczonych. Prowadzi szkolenia dla klaunów, dzieląc się swoją
wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Do tej pory w dużej mierze zaopatrywał też naszą grupę w materiały
potrzebne do klaunowania, takie jak: makijaż, kostiumy, rekwizyty, balony.
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 2010 r. ogółem

791 237,82 zł

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej

438 088,66 zł

Przychody z działalności statutowej odpłatnej

282 934,40 zł

Pozostałe przychody

70 214,76 zł

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

78 938,32 zł
241 706,01 zł

- środku uzyskane z tytułu wykonywania zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe
w wysokości
- dotacje organizacji zagranicznych
- przychody finansowe

5 000,00 zł
112 444,33 zł
70 214,76 zł

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

282 934,40 zł

6) Informacje o poniesionych kosztach
Koszty działalności statutowej w 2010 r.

856 206,13 zł

Koszty realizacji zadań statutowych działalności nieodpłatnej

367 142,89 zł
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Koszty realizacji zadań statutowych działalności odpłatnej

331 568,38 zł

Koszty administracji

155 686,84 zł

Koszty finansowe

1 808,02 zł

7a) Dane o liczbie zatrudnionych osób i przychodach organizacji:
W 2010 r. Centrum Misji i Ewangelizacji zatrudniało:
- w działalności odpłatnej trzy osoby na podstawie umowy o pracę
- w działalności nieodpłatnej siedem osobę na podstawie umowy o pracę
- w administracji trzy osobę na podstawie umowy o pracę.
7b) Dane o łącznej kwocie wypłaconych wynagrodzeń:
W 2010 r. Centrum Misji i Ewangelizacji łącznie przeznaczyło na wynagrodzenia dla pracowników kwotę
374 254,61 zł, z czego 260 716,06zł 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 2010 Centrum Misji i Ewangelizacji wypłaciło kwotę 27 203,64 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 2010 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 2010 Centrum nie nabywało obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego.
7h) Dane o nabytych nieruchomościach:
W roku 2010 Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano zakupów nieruchomości.
7i) Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
W roku 2010 Centrum Misji i Ewangelizacji nie zakupiło środków trwałych.
7j) Dane o wartości aktywów i zobowiązań ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
Na koniec roku 2010 Centrum Misji i Ewangelizacji posiadało środki finansowe w wysokości 8 251,20 zł, z tego
w kasie 57,58 zł, na rachunkach bankowych 8 193,62 zł.
Należności na koniec roku 2010 wyniosły 1 995,00 zł i dotyczą zapłaty za posiłki. Zobowiązania na koniec roku
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2010 wyniosły 123 668,78 zł i dotyczą zobowiązań wobec dostawców.
8) Dane o działalności zleconej CME przez podmioty państwowe i samorządowe:
W roku 2010 Centrum wykonywało 5 zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe:
- na rzecz Urzędu Miasta w Chorzowie o budżecie

5 000,00 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 2010 roku w Centrum Misji i Ewangelizacji nie dokonywano żadnej kontroli przez organy publiczne.
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