SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIA SOS
WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. PUŁAWSKIEJ
232 W WARSZAWIE
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul.
Puławskiej 232 informuje o zakończeniu rozliczenia
zbiórki publicznej
przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia nr 111/2007
wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
września 2007, zmienionego decyzją nr 140/2007 z dnia 14 listopada.
Zbiórka została zakończona dnia 1 listopada 2008 roku. Zbiórkę przeprowadzano
w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe oraz sprzedaŜy przedmiotów.
Nie przeprowadzono zbiórki w formie zbiórki dobrowolnych datków do
zaplombowanych puszek kwestorskich oraz skarbon stacjonarnych ustawionych
w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów.
Do dnia 1 listopada 2008 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe w
kwocie: 624 510,49 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące pięćset
dziesięć złotych czterdzieści dziewięć groszy). W tego w formie dobrowolnych
wpłat na konto bankowe zebrano kwotę 616 522,13 PLN i w formie sprzedaŜy
przedmiotów na kwotę 7988,36 PLN.
W/w środki zostały przeznaczone w całości na cele określone pozwoleniem nr
111/2007, zmienionym decyzją 140/2007. Kwotę 545 261,77 PLN przeznaczono
na modernizację SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku poprzez: wykonanie nowej
elewacji i izolacji cieplnej poddaszy i stropów piwnic (przelewy na łączną kwotę
570 000 PLN dla Artgips S.C. Artur Rydzewski, nadwyŜka kosztów w kwocie 24
738,23 zł została pokryta z innych funduszy). Kwotę 79 248,72 PLN
przeznaczono na pokrycie kosztów personalnych za miesiąc październik 2008:
opiekunów - wychowawców, asystentów opiekunów i wychowawców oraz
pedagogów i psychologów opiekujących się dziećmi w placówkach
stowarzyszenia w Polsce (dla Karlina 65 068,26 PLN przelewem z dnia 24.X.08;
dla Siedlec 14 180,46 przelewem z dnia 31 X.08). Potwierdzone przelewy
zawierają równieŜ standartowe zasilenie finansowe wiosek z innych funduszy.
Pozostałych celów zbiórki nie realizowano.
Zebrane fundusze zostały wydatkowane, zgodnie z zezwoleniem, na terytorium
Rzeczypospolitej.
Koszty zbiórki wyniosły 348 303,53 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem
tysięcy trzysta trzy złote), z czego:
1) koszty wysyłki 1 000 000 szt. listów wraz z przekazem wpłaty za
pośrednictwem Poczty Polskiej wyniosły: 103 248,53 zł
2) koszty druku i pakowania 1 000 000 szt. listów wyniosły: 245 055 zł
3) materiały produkcyjne do reklam: spot TV, prasa, reklama zewnętrzna i ulotki

przygotowano bezpłatnie
4) emisja wszystkich reklam zewnętrznych (citylightów i billboardów) była
bezpłatna
5) emisja wszystkich reklam w telewizji była bezpłatna
6) emisja wszystkich reklam w prasie była bezpłatna
Udział kosztów w zebranej kwocie wynosi 56%.
Koszty zbiórki zostały w całości pokryte przez sponsora zagranicznego – SOS
Kinderdorf Austria.
Organizacją i prowadzeniem zbiórki publicznej zajęli się członkowie i
pracownicy stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce nie pobierając z tego
tytułu wynagrodzenia.

