Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar
(DZiK-VI-632-1-302/11/ISk)
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
285/2011
z dnia 30.11.2011r. była prowadzona do dnia 25.11.2012r.
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 zebrano: 324 524,03 zł (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset
dwadzieścia cztery złote 03/100) w postaci dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz w formie
dobrowolnych datków do puszek kwestarskich. Wszystkie środki finalnie były gromadzone na koncie
bankowym
Cele zbiórki zgodnie z decyzją MSWiA: pomoc osobom chorym poprzez sfinansowanie:
1. finansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i protez dla osób niepełnosprawnych;
2. finansowania zakupu leków, odżywek, środków opatrunkowych, pampersów, badań
diagnostycznych, konsultacji lekarskich;
3. finansowania kosztów przejazdu osób chorych wraz z opiekunami do placówek opieki medycznej w
celu leczenia bądź przeprowadzania badań kontrolnych;
4. finansowania kosztów pobytu w placówkach opieki medycznej opiekunów prawnych
towarzyszących osobie chorej tj. pobytu w przyszpitalnym hotelu;
5. finansowanie kosztów zabiegów medycznych, rehabilitacyjnych i kuracji, w tym również pokrycie
kosztów podróży do placówek wykonujących zabiegi.
Wszystkie wyżej wymienione cele zostały zrealizowane.
Fundacja koszty przeprowadzenia zbiórki (druk ulotek) pokryła z własnych środków.
Środki finansowe zebrane w czasie zbiórki zostały przeznaczone na pokrycie następujących
wydatków:
Zakup leków
Refundacja przejazdów do placówek medycznych
Refundacja badań diagnostycznych
Zakup sprzętu protetycznego i części do niego
Koszt konsultacji lekarski
Koszt noclegów w hotelu przyszpitalnym
Pakiet opieki medycznej
Rehabilitacja
Zakup sprzętu do fototerapii

278 636,73
7 859,97
4 753,66
609,84
535,00
503,00
1 778,50
3 315,00
1 473,54

Z zebranych środków pomoc otrzymały 32 osoby.
Stan konta bankowego w Credit Agricole o nr 32 1940 1076 3045 2145 0003 0000, na którym
prowadzona była zbiórka - na dzień 25.11.2012 r. wynosił 25 058,79 zł. Fundacja zobowiązuje się do dnia
31.03.2013r wydać środki pozostałe z niniejszej zbiórki publicznej zgodnie z celami wymienionymi w
decyzji MSWiA nr 285/2011 z dnia 30.11.2011r. Po wydaniu tych środków Fundacja niezwłocznie
uzupełni sprawozdanie o informacje dotyczące wydatkowania tej kwoty.

