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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez
Fundację
„Ogród Marzeń" w terminie od 20.01-31.12.2013

Organizator zbiórki: Fundacja „Ogród Marzeń”

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie decyzji
nr 2/13 Starosty Jarocińskiego z dnia 17.01.2013 roku (OS.5311.1.2012.WM)

Dane dotyczące zebranych środków pieniężnych:
W wyniki przeprowadzonych zbiórek publicznych zebrano w sumie środki
pieniężne w wysokości 38.217,69 zł
(trzydzieściosiemtysięcydwieściesiedemnaściezł 69/100), 39 koron czeskich, 30
rappenów szwajcarskich, 10 forintów węgierskich, 1 korona estońska, 1 lit
łotewski, 1 yeni turecki, 9 pensów, 1 rubel, 8,06 euro,10 starych polskich złotych

1. Zbiórki były przeprowadzane na terenie powiatu jarocińskiego w formie
zbierania ofiar do puszek kwestarskich. Zebrane środki w kwocie
38.217,69 zł zostały wpłacone na konto bankowe Fundacji o numerze 76
8427 0009 0029 9055 2000 0001. Pozostałe środki w postaci obcej waluty
zostały złożone do depozytu w kasie Fundacji.

Wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki:
Koszty poniesione w związku z organizacją zbiórki publicznej nie zostały
pokryte ze środków zbiórki.

Podział dochodów z podaniem celów i wysokością kwot przeznaczonych na
dany cel:

Zbiórki były przeprowadzane z przeznaczeniem na:
1. Fundusz stypendialny „Kuźnia Młodych Talentów” –

zebrano kwotę

555,66 zł (pięćsetpięćdziesiątpięczł 66/100), 1 Euro. Kwota 555,66 zł w
całości została przekazana na w/w fundusz, a 1 Euro pozostało w
depozycie kasy Fundacji.
2. Leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży – zebrano kwotę 25.946,82 zł
(dwadzieściapięctysięcydziewięćsetczterdzieścisześć zł 82/100), 39 koron
czeskich, 30 rappenów szwajcarskich, 10 forintów węgierskich, 1 korona
estońska, 1 lit łotewski, 1 yeni turecki, 8 pensów, 1 rubel, 7,06 euro,10
starych polskich złotych. Z kwoty tej zostały rozdysponowane środki w
wysokości 11.767,24 zł na dofinansowanie do turnusów, których
współorganizatorem

jest

Fundacja.

Kwota

przeznaczona na dofinansowanie obozu

2.519,47

zł

została

„Łowcy Przygód” dla

podopiecznych Fundacji.
Na rok 2013/14 przyznano ze zbiórki publicznej pulę w wysokości
11.660,11 zł dla 8 dzieci na pomoc w leczeniu i rehabilitacji. Z puli tej do
końca roku 2013 zostało wydane 3.751,15 zł.

3. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Antoniny Forszpaniak – zebrano kwotę
11.715,21 zł. Zarząd fundacji podjął decyzję o przekazaniu tej kwoty na
subkonto w/w dziecka o numerze 34 1240 6351 1111 0010 4857 0209
prowadzone przez Fundację „Wcześniak Rodzice – Rodzicom”

W roku 2013 Fundacja rozdysponowała pieniądze pozostałe ze zbiórki
z roku 2012 w wysokości 7.131,61 zł i tak:
a) na pomoc chorym dzieciom i młodzieży - zakup środków medycznych
wydano 278,85 zł.
b)

na

dofinansowanie

do

turnusów

rehabilitacyjnych

współorganizowanych przez Fundację wydano w sumie 6.852,76zł.
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