Stowarzyszenie na rieca :ntegaacii Spolecznei

Modnze*f, ( y"Tjil;T'";15:';"

ut. Raclawicka 38-44,2f'O4O $widnik
ul. Sidorska 6I,2l"5OO Biata Podlaska

telJfax. (O-81) 744-gs-43
tel./fax. (O-83) 344-44-24
luvvw,nioorzew.oFg

e-mait: modrzew@rnodrzew.org
e"mail. bialabiuro@modFzew.org

r.
Swidnik,
dn.21,.04.2015

Sprawozdaniez wynik6w zbi6rki publicznejprowadzonejprzez Stowarzyszenie
na rzecz IntegracjiSpolecznej
,,Modrzew"w okresieod 10.04.2014r. do 31.03.2015r.
oraz wpfat
na tereniecalej Polskiw formie dobrowolnychdatk6w do puszekkwestarskich
online bezpo6rednio
serwisuDotPay.
na kontobankoweorazza podrednictwem
Organizatorzbi6rki:
Stowarzyszeniena rzecz Integracji Spolecznej ,,Modrzew" z siedzibq w
uf. JarzqbinowaIO,2t- 0O7Melgiew.

Krqpcu,

Nazwaorganui nr pozwolenia:
MinisterstwoAdministracjii Cyfryzacjina podstawiedecyzjinr 238/201,4z dnia 10 kwietnia
2014roku.

Suma zebranychofiar pieniqinych uwzglqdniajqcilo56 irodzaj Srodk6w na poszczeg6lne
cele,wedlug form zbi6rki publicznej:
W okresieod 10 kwietnia 2014 do 31 marca 2015 roku odbywaly siq zbi6rki na trzy cele
pozwolenia
mieszczEce
wydanegoprzezw/w organ.
siqz zakresie

I cel.leczeniei rehabilitacia
Jakuba- 6 - latkazeSwidnika.
Zbi6rki w formie kwesty do puszek oroz wplaty online za poirednictwem DotPoy
i bezpoiredniona kontobankowe20 1020i776 0000590201-629597.
r. - zebranakwota1 866,38zf
1. Kwestaz dnia28-29.06.2014
2. Kwestaz dnia26-27.07.2014r. - zebranakwota277,97zl
3. Wplatyon-linei na konto- sumawpfat8 748,66zf
tEcznie10 893,03zf.
Wvsokoii koszt6wprzeprowadzenia
zbi6rkipubliczneiz doktadnvmokredleniemrodzaiu
i wvsokoiciposzczes6lnvch
wvdatk6w:
- 1 L45,50zl
promocyjnych
1. Zakupmaterial6w
- 68,80zf
2. Prowizja
systemupfatnoiciDotPay
- 9,90zf
(platno6izaprzelewy)
3. Obsluga
kontabankowego
Kosztylacznie t 224,20zl.
ZebraneSrodkipo odliczeniukoszt6w:9 668,83zl
zl.
na leczeniei rehabilitacjq
Jakuba:4184,08
Wysoko5iSrodk6wprzeznaczonych
dotychczas
Pieniqdzesq na bie2qcowydatkowane.Pokrywajqkoszt leczeniai opieki nad chlopcem
we wnioskuopiekunowie.
wedlugzapotrzebowa
nia, kt6reskladajq
ll cel. Kosztowneleczeniemalegochlopcawalczacegoz nowotworem oka,
Zbi6rka odbywola siq w formie dobrowolnych wptdt no online za poirednictwem systemu
DotPayoraz bezpolrednio no konto bonkowe 20 L020 3776 0000 5902 0762 9597.

Stowa.2iszenie na .zecz Integfaci; Spoleeznei

Modnze*|- { f"TjillT:iT,5:';"
ul. naclawicka 38-44, 2I-040 swidnik
ul. Sidorska 61, 2l-500 Biata podtaaka

tel./fax. (0-81) 744-39-43
terfi ax, lO-831344-44-24

e"mail! modrzew@modazew.org
e-maiL bialabiuro@mod.zew.ong

Zebranasumawyniosla:Ztj 52Q.25zl

1. Prowizjasystemuplatno6ciDotpay- 5 000,G3zl
2. Obslugakonta bankowego(platnoSciza przelewy)- 1,10 zl

Kosztylacznie:5 OOf,73zt
Zebrana kwota po odliczeniu koszt6w - 2L2 324,52zl
Dotychczas
z puli Srodk6wzebranychna ten cel wydano49 gg3 zl. pieniqdzeprzeznaczone
zostalyna leczenie
chtopcaw StanachZjednoczonych.
Pozostalakwota zostaniewydanana bie2qcopo powrocieJasiaz klinikiz USA.pokryjekoszry
opieki tu na miejscuoraz niezbqdnepodr62ei kosztyzwiEzanez wizytamikontrolnymi
u lekarzaprowadzqcego
terapiQw StanachZjednoczonych.

zbidrka odbywatosiq w formie dobrowolnychwprot no on-linezo poirednictwemsystemu
DotPayorozbezpoiredniono kontobonkowe20 10203776 000059020762gsgT
WysokoSiwplat - 830 zf

1. ProwizjaserwisupfatnojciowegoDotpay- 18,17zl

Pieniqdzezebranena ten cel zostanqrozdysponowane
w drugim p6lroczu.przekazane
zostanE na wydatki zwiqzane doradztwem dra organizacji wymagaiqcychwsparcia
specjalistycznego.

096lne koszty,kt6re pojawifysiq z zwiqzkuz organizowaniem
zbi6rkipublicznej:
- 82 zl
1. Optataskarbowa
Og6lem zebran o | 229 O49,28zl
Og6fem koszty: 6 326,fO zt
Og6lemwydano:54 O67,Q8
zl
Pozostalo:168 656,10zl
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