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Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar 

 (DAP-ZZP-632-1-365/2012/GP oraz DAP-632-3-20/2012/GP) 
 

Nazwa  organizacji przeprowadzającej zbiórkę: Fundacja „Gwiazda Nadziei” z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Dąbrowskiego Henryka 22, kod 40-032. 

Zbiórka publiczna prowadzona była do dnia 04.12.2013 r. na mocy Decyzji Ministra Administracji 

i Cyfryzacji nr 110/2012 z dnia 28.11.2012 r., zmienionej Decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji 

nr 122/2012 z dnia 03.12.2012 r.   

Jedyną formą gromadzenia środków były dobrowolne wpłaty darczyńców na konto bankowe o numerze  

81 1940 1076 3045 2145 0002 0000.  

Suma zebranych ofiar pieniężnych: 

W wyniku zbiórki zebrano: 143 006,52 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące sześć złotych 52/100). 

Wszystkie środki gromadzone były jedynie na wskazanym w Decyzji koncie bankowym. 

Cele zbiórki:  

Pomoc osobom chorym poprzez: 

1. finansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i protez dla osób niepełnosprawnych; 

2. finansowania zakupu leków, odżywek, witamin, środków opatrunkowych, środków pielęgnacyjnych, 

pampersów, szczepionek, finansowanie badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich; 

3. finansowanie zakupu łóżek, materacy, podkładów i sprzętu medycznego do pielęgnacji dla osób 

obłożnie chorych; 

4. finansowania kosztów przejazdu osób chorych i ich opiekunów do placówek opieki medycznej w 

celu leczenia bądź przeprowadzania badań kontrolnych; 

5. finansowania kosztów pobytu w placówkach opieki medycznej opiekunów towarzyszących osobie 

chorej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców niepełnosprawnych dzieci i opiekunów osób 

upośledzonych; 

6. finansowanie kosztów zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych wraz z kosztami  

podróży do  placówek. 

Wszystkie wyżej wymienione cele zostały zrealizowane. Fundacja z zebranych środków sfinansowała bądź 

zrefundowała zakup leków, odżywek, sprzętu rehabilitacyjnego, koszt pobytu w placówkach 
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rehabilitacyjnych, koszty przejazdu chorego do placówki medycznej, koszt pobytu opiekuna chorego w 

przyszpitalnym hotelu (dotyczy to zwłaszcza rodziców chorych dzieci w Centrum Zdrowia Dziecka) itd. 

Fundacja koszty przeprowadzenia zbiórki (np. druk ulotek, obsługa księgowa zbiórki) pokryła z własnych 

środków. 

Wszystkie środki finansowe zebrane w czasie zbiórki Fundacja wydała zgodnie z warunkami Decyzji 

Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 110/2012 z dnia 28.11.2012r. zmienionej Decyzją Ministra 

Administracji i Cyfryzacji nr 122/2012 z dnia 03.12.2012 r.   

 


