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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

 

Informuję, że na podstawie pozwolenia nr 267/2013 z dnia 18 lipca 2014 r. Ministra 

Administracji i Cyfryzacji została przeprowadzona zbiórka publiczna, która była 

prowadzona na terenie Polski w dniach 19.10.2013 - 31.07.2014. 

Fundacja otrzymała pozwolenie na prowadzenie zbiórki w formir dobrowolnych wpłat na 

specjalne konto bankowe i dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek 

kwestarskich.  

 

Cel zbiórki: 

Pomoc finansowa udzielona dzieciom i młodzieży znajdującej się w trudnych sytuacjach 

losowych szczególnie dzieci niepełnosprawnych: 

a) leczenie, rehabilitację, zabiegi,  

b) zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków leczniczych i opatrunkowo – 

higienicznych, 

c) sfinansowanie podstawowych potrzeb rodzin ubogich, tj. zakup opału, jedzenia, 

środków czystości, a także dojazdów do szpitali oraz pobytów w przyszpitalnych hotelach,  

nauki – w tym książek, przyborów szkolnych i urządzeń ułatwiających naukę. 

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 2.514,06 zł wg poniższych form 

zbiórki publicznej:  

- wpłaty na konto bankowe o numerze 25 1240 6292 1111 0010 4518 8632, -  50zł,  

- fundusze zebrane za pośrednictwem portalu siepomaga – 2.464.06zł. 

- sprzedaż cegiełek w kwocie – nie prowadzono sprzedaży cegiełek,  

- datki do puszek kwestarskich - nie prowadzono tej formy pozyskiwania funduszy, 

- sprzedaż przedmiotów i usług – nie prowadzono tej formy pozyskiwania funduszy.  

 

2. Nie poniesiono kosztów przeprowadzenia zbiórki. 

4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej 2.514,06 zł, 

  

5.  Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów  

z wymienieniem wykonanych zadań:  

 

a) leczenie, rehabilitację, zabiegi – 0zł,  

b) zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - 2.514,06 zł. 

Pozyskane ofiary pieniężne fundacja wydatkowała następująco: 

- dofinansowano zakup dziecięcego wózka inwalidzkiego wys. 2.500,00 zł  

- kwotę w wys. 14,06zł przeznaczono na dofinansowanie rehabilitacji opłaconej z innych 

funduszy fundacji.  

Łączna kwota poniesionych wydatków: 2514.06 zł   

 

 



 

 

Informacja o wynikach przeprowadzonej zbiórki została opublikowana na stronie 

internetowej fundacji.       
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