
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej Przez Fundację Krąg 

Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza w okresie 8.06.2010 – 

31.05.2011r. 

Organizator zbiórki:Fundacja Krąg Przyjaciół Dziecka im. Św. Józefa Kalasancjusza 

z siedzibąw Warszawie, ul. Gwintowa 3, 00-704 Warszawa. 

 

Nazwa organu i nr pozwolenia:  

Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji nr 123/2010 z dnia 8czerwca 2010r. 

 

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj 

zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki 

publicznej. 

 

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:16.190,85 zł,  

wg poniższych form zbiórki publicznej:  

- wpłaty na kontobankowe o numerze 16 1240 6292 1111 0010 3267 4630, w kwocie 

8.254,44zł,  

- wpłaty do kasy Fundacji w kwocie 7.936,41zł, 

- datki do puszek i skarbon nie prowadzono zbiórki do skarbon . 

- sprzedaż cegiełek w kwocie – nie prowadzono sprzedaży cegiełek,  

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

 

Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 

- kaszki dla dzieci – Nutrica -120 szt. 

- Bebiko – Nutrica – 108 szt. 

- czekoladki Kinder Bueno – 820 szt. 

- 914 podręczników nowych Wydawnictwo Nowa Era Warszawa 

- 480 podręczników używanych 

- 50 nowych książek z Wydawnictwa Edukacyjnego z Krakowa, 

- 117 plecaków/tornistrów szkolnych, 

- 34 piórniki/saszetki, 

- 30 kartonów z odzieżą nową i używaną, 

- ok. 40 kartonów z artkułami szkolnymi ( bloki rysunkowe, długopisy, ołówki, kredki, 

plastelina, farby szkolne, linijki, temperówki, gumki, papier kolorowy, klej, flamastry, 

piórniki, słodycze).  

- ok.  30 kartonów zeszytów 

Koszty przeprowadzenia zbiórki:  

- tablica magnetyczna na samochód z szyldem „Pomoc dla powodzian” - 122zł,  

- paliwo -1438,65zł, 

- posiłek dla osób przewożących dary rzeczowe – 269.65zł, 

- doba hotelowa, opłata parkingowa - 290zł, 

- pudła kartonowe – 35,87zł, 

- opłaty kurierskie – 598,49zł, 

- artykuły biurowe – 145,53zł, 

- wynagrodzenie kierowcy na podstawie umowy o dzieło – 300zł, 

 



Powyższe koszty w łącznej kwocie 3199,61zł, Fundacja pokryła z środków własnych. 

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na 

poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:  

 

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

z wymienieniem wykonanych zadań:  

1) cel: udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i młodzieży z terenu 

południowej Polski dotkniętych skutkami powodzi, mającej miejsce w Polsce w maju 2010 

r. 

 

Pozyskane ofiary pieniężne fundacja wydatkowała następująco: 

- artykuły chemiczne – 11046,82 zł,  

- artykuły chemiczne, spożywcze – 1.705,88 zł, 

- artykuły spożywcze, woda – 2.904,56 zł, 

- słodycze – 1246,61zł 

- prezenty świąteczne, artykuły ozdobne, opakowania na prezenty – 327,41 zł. 

 

Łączna kwota poniesionych wydatków: 17231,28 zł  (wydatki w kwocie 1040,43zł. 

Fundacja pokryła z własnych funduszy)  

 

 

Zakupione artkuły oraz pozyskane dary rzeczowe Fundacja przekazała: 

 

1. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łubnicach - artykuły spożywcze, chemiczne, odzież 

nową i używaną. 

 

2. Zespołowi Szkół Publicznych w Wilkowie: podręczniki szkolne nowe (914szt.), 

podręczniki szkolne używane (480szt.) oraz artykuły szkolne: zeszyty, bloki rysunkowe, 

długopisy, ołówki, kredki, plastelina, farby szkolne, linijki, temperówki, gumki, papier 

kolorowy, klej, flamastry, piórniki, plecaki (20 kartonów).  

 

3. 10 najbardziej poszkodowanym rodzinom z terenu Miasta i Gminy Bogatynia paczki 

świąteczne (zabawki, słodycze, przybory szkolne i  ubrania). 

4. Paczki świąteczne (słodycze, upominki) dla dzieci z Wilkowa oraz słodycze (500 

czekoladek) dla uczniów Szkoły w Porajowie. 

5. Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczucinie  

- środki czystości i chemii gospodarczej (o wartości 8978,08zł), 

- artykuły szkolne (zeszyty - 485 szt., bloki szkolne - 100 szt., długopisy- 307szt., ołówki    

-200szt., pędzle -26szt. kredki – 257op., plastelina – 40 szt. , farby szkolne – 40 szt.,  

linijki -13szt., zestawy geometryczne – 20szt., ekierki 16szt., kalkulator -2szt.  

temperówki – 40szt., gumki - 49szt., papier kolorowy- 21 szt., klej – 29szt., flamastry -  

41kpl., piórniki – 23szt., piórniki zestawy – 9szt.), 

- zabawki: książki nowe – 70szt.,  DVD – filmy i bajki-15szt., maskotki pluszaki - 43szt., 

gry edukacyjne -12szt., piłka do gry w pikę nożną – 1 szt., pompka do piłki – 1szt. 

- odzież: buty zimowe 2 pary, czapki - 4szt., skarpety -1para, komplet pościeli 

bawełnianej – 1szt, T-shirt – 47szt. 



 

 

 

 

 


