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SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ STOWARZYSZENIA SOS 

WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE Z SIEDZIBĄ PRZY  

AL. WILANOWSKIEJ 309A W WARSZAWIE   

 

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą w Warszawie  

przy Al. Wilanowskiej 309a informuje o zakończeniu rozliczenia  zbiórki 

publicznej przeprowadzonej na terenie całej Polski na podstawie pozwolenia  

nr 8/2012  wydanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji 

z dnia 10 września 2012 r.  

 

Zbiórka została zakończona dnia 31 października 2013 roku. Zbiórkę 

przeprowadzano w formie dobrowolnych wpłat na konto bankowe, dobrowolnych 

datków do puszek kwestorskich oraz wysyłanych wiadomości tekstowych  

typu sms. Nie przeprowadzono zbiórki do skarbon stacjonarnych ustawionych  

w miejscach publicznych za zgodą właścicieli lub dysponentów obiektów.  

 

Do dnia 31 października 2013 roku ze zbiórki uzyskano środki finansowe  

w kwocie: 1.510.973,34 zł (słownie: jeden milion pięćset dziesięć tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 34/100). 

 

Zebrane środki pieniężne wg form zbiórki publicznej: 

 dobrowolne wpłaty na konto bankowe: 1.487.110,24 zł, 

 dobrowolne wpłaty do puszek kwestorskich: 3.457,30 zł, 

 wiadomości tekstowe typu sms: 20.405,80 zł. 

 

Kwota 1.482.753,48 zł została przeznaczona na cele określone pozwoleniem        

nr 8/2012, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Wyżej wymieniona kwota zasiliła budżety rodzin w Siedlcach, Kraśniku, Karlinie 

i Biłgoraju. Zebrane środki przeznaczono na pokrycie kosztów personalnych 

opiekunów – wychowawców, asystentów opiekunów, pedagogów i psychologów 

pracujących w Stowarzyszeniu opiekujących się dziećmi,   pracowników 

administracyjno-technicznych. Środki pozwoliły przeprowadzić modernizację  

w Wiosce Dziecięcej w  Kraśniku oraz wyposażyć Dom Młodzieży SOS  

w Lublinie. Zakupiono materiały dydaktyczne dla dzieci z Placówki Wsparcia 

Dziennego w Regionie Karlino oraz pokryto koszty obsługi rachunku bankowego. 

 

Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 28.219,86 zł oraz wpłaty  

od operatorów telefonii komórkowej dokonane po 31 października 2013 r. zostaną 

wykorzystane zgodnie z celami określonymi pozwoleniem nr 8/2012  

do dnia 14 lutego 2014 r.  
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Koszty zbiórki wyniosły 775.713,80 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć 

tysięcy siedemset trzynaście złotych 80/100), z czego: 

 

1) koszty druku 4 200 000 ulotek wyniosły: 163.505,00 zł, 

2) koszty zainsertowania 4 200 000 ulotek do wybranych  tytułów prasowych 

wyniosły: 309.860,06 zł, 

3) koszty transportu ulotek i dokumentów wyniosły: 6.048,43 zł, 

4) koszty druku i ekspozycji billboardów reklamowych wyniosły: 67.396,62 zł, 

5) koszty przygotowania reklam i akcji promocyjnych oraz koszty praw autorskich 

wyniosły: 16.388,77 zł, 

6) koszty emisji reklam w prasie, kinie i w radiu wyniosły: 49.408,05 zł, 

7) koszty emisji reklam w internecie wyniosły: 162.140,34 zł, 

8) koszty obsługi przelewów elektronicznych wyniosły:  966,53 zł. 

 

Dodatkowo Stowarzyszenie otrzymało darowizny w postaci reklam oraz podpisało 

umowy barterowe na świadczenia reklamowe o łącznej wartości 27.060,00 zł. 

 


