Fundacja „Gwiazda Nadziei”
ul. 3 Maja 36
40-097 KATOWICE
NIP: 954-262-38-25
tel. (032) 353 76 64

Katowice, dnia 27.11.2011r.

Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Domaniewska 36/38
Warszawa 02-672
Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar (DZiK-VI-632-21668/10/PP)
Nazwa organizacji przeprowadzającej zbiórkę: Fundacja „Gwiazda Nadziei”
Siedziba: Katowice ul. 3 Maja 36
Zbiórka publiczna, prowadzona na mocy Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 255/2010
z dnia 25.10.2010r. była prowadzona do dnia 31.10.2011r.
W trakcie zbiórki zebrano środki w postaci wpłat na konto bankowe o numerze 33 1940 1076 3045 2145 0001
0000. Na przelewach zamieszczona była adnotacja o tym, iż środki przeznaczone są na pomoc dla Julii, która jest
dzieckiem po przeszczepie wątroby ze stwierdzoną chorobą podstawową Glikogenoza typ IV z niedowładem
kończyn dolnych, lordozą kręgosłupa i końską-szpotawą stóp, dysplazją stawu biodrowego oraz ogólnym
zanikiem mięśni uniemożliwiającym samodzielne poruszanie się.
Suma zebranych ofiar pieniężnych:
W wyniku zbiórki zebrano na koncie bankowym: 1 360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt
złotych).
Nie przeprowadzono zbiórki w formie dobrowolnych datków do skarbonek, czy zaplombowanych puszek
kwestarskich.
Cele zbiórki zgodnie z decyzją MSWiA: pomoc dla niepełnosprawnej Julii Józef przez sfinansowanie:
1. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – cel zrealizowano
2. zakupu sprzętu i wyposażenia umożliwiającego funkcjonowanie i komunikację w społeczeństwie – cel
zrealizowano
3. zakupu leków i odżywek, środków opatrunkowych (pieluch jednorazowych, strzykawek), badań
diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich – cel zrealizowano
4. kosztów transportu i kosztów pobytu w placówkach opieki medycznej związanych z leczeniem, badaniami
okresowymi i kontrolnymi podopiecznej i jej opiekunów prawnych, tj. kosztów przejazdu do szpitala,
kosztów pobytu rodziców w przyszpitalnym hotelu – cel zrealizowano z innych źródeł finansowania
Fundacja koszty przeprowadzenia zbiórki (druk ulotek) pokryła z własnych środków.
Środki finansowe zebrane w czasie zbiórki zostały przeznaczone na pokrycie następujących wydatków:
889,80 zł zakup leków, środków pielęgnacyjnych i opatrunkowych
45,20 zł zakup badań diagnostycznych
235,00 zł zakup konsultacji lekarskich
Wszystkie zebrane środki zostały wykorzystane w okresie trwania zbiórki publicznej.
W załączeniu przesyłam treść ogłoszenia zawierającego sprawozdanie ze zbiórki, które zostało zamieszczone
na stronie www.gwiazdanadziei.pl na okres minimum 30 dni.
____________________
Prezes Fundacji
Barbara Pepke

