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Sprawozdanie końcowe z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar  

(DAP-WZPK.83.32.2015) 

 

Nazwa  organizacji przeprowadzającej zbiórkę: Fundacja „Gwiazda Nadziei” 

Siedziba: Katowice ul. Dąbrowskiego Henryka 22, kod 40-032 

Zbiórka publiczna, prowadzona na mocy Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 452/2013  

z dnia 15.11.2013 r. była prowadzona do dnia 04.12.2014r. 

W trakcie zbiórki zebrano środki zgromadzone na koncie bankowym o numerze 32 1940 1076 3045 2145 0003 

0000.  

Suma zebranych ofiar pieniężnych: 

W wyniku zbiórki łącznie zebrano: 492 388,26 zł, w tym:  

 491 145,24 zł w postaci dobrowolnych wpłat na konto bankowe 

 1 243,02 zł w formie dobrowolnych datków do puszek kwestarskich.  

Wszystkie środki finalnie były gromadzone na koncie bankowym.  

Celem zbiórki zgodnie z decyzją MSWiA była pomoc osobom chorym poprzez sfinansowanie: 

1. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych; 

2. zakupu protez dla osób niepełnosprawnych; 

3. zakupu leków, odżywek, witamin, środków opatrunkowych, środków pielęgnacyjnych, pampersów, 

szczepionek, badań diagnostycznych, konsultacji lekarskich; 

4. kosztów przejazdu osób chorych, w razie potrzeby wraz z opiekunami (w tym między innymi: kosztów 

paliwa, opłat parkingowych, biletów komunikacji publicznej) do placówek opieki medycznej w celu leczenia 

bądź przeprowadzenia badań kontrolnych; 

5. kosztów pobytu w placówkach opieki medycznej opiekunów towarzyszących osobie chorej (przykładowo 

kosztów pobytu opiekuna w hotelu przyszpitalnym) ze szczególnym uwzględnieniem rodziców 

niepełnoletnich dzieci i opiekunów osób upośledzonych; 

6. kosztów zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych wraz z kosztami podróży do tych 

placówek w celach leczniczych i rehabilitacyjnych. 

Środki finansowe zebrane w trakcie zbiórki zostały przeznaczone na pokrycie następujących wydatków: 

Zakup leków, odżywek, witamin, środków pielęgnacyjnych 
            400 365,70 

Refundacja przejazdów do placówek medycznych 22 315,52 

Refundacja badań diagnostycznych  32 365,50 



 

Koszt konsultacji lekarski  7 448,05 

Koszt noclegów w hotelu przyszpitalnym 5 221,60 

Rehabilitacja   16 625,00 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego  8 046,89 

Z zebranych środków pomoc otrzymało 37 osób. 

Fundacja nie zrealizowała celu opisanego w pozycji nr 2 (zakup protez) z uwagi na nie zgromadzenie całej kwoty 

niezbędnej do zakupu protezy.  

Fundacja udzielała pomocy chorym nie tylko ze środków wyżej opisanej zbiórki ale również z innych środków 

własnych. 


