Co.

*
s

tnfantis

V

sPRAwoz DANIE ze zWÓąxI pd gLIcz |(}$:pB2gPRoWADzo NEJ PRzEzFUNDAcJĘ
. NA RZECZ DZIECI Z WADAMI SERCA,,COR INFANTIS"

I, orga nizator zbiórki publicznej:
Fundacjana RzeczDzleciz WadamiSerca,,coRlNFANTls, z siedzibqw Lub|inie
24, 2o-70LLubIin
Adressiedziby:ul. Natęczowska
2. Nazwa organu oraz data i nr pozwolenia:
Zbiórkę przeprowadzonona podstawiedecyzjiMinistra Spraw Wewnętrznychi Administracji
nr 8lfOO9z dnia 2l stycznia2009 roku.
3. Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniajqca ilośći rodzaj zebranych środków na
poszczegolne cele, wedtugform zbiórki publicznej:
W wyniku przeprowadzonejzbiórki pubIicznej zebrano środki pieniężne W kwocie
t.275.583,77 zł [stownie: Jeden miIion dwieściesiedemdziesiqt pięć tysięcy pięćset
siedemgroszy].
trzy ztotesiedemdziesiqt
osiĆmdziesiqt
Polskiejw następujqcychformach:
Zbiórka byłaprowadzonana obszarzeRzeczypospoIitej
a. dobrowolnychwptat na specjalnekonto bankowe o numerze 86 1600 1L01 0003
05of Lt75 2150 - > wptacono kwotę L.206.8L9,I1zt [słownie:jeden mi|iondwieście
sześćtysię cy osiems etdziewię t na ściezt o t ychj edena ściegr o szy] ;
b. zbiórki dobrowo|nychdatków do zaplombowanychpuszekkwestorskich- > zebrano
kwotę 43.297,75 zł [stownie: czterdzieścitrzy tysiqce dwieściedziewięćdziesiqt
pięćgroszy];
siedemztotychsiedemdziesiqt

c. zbiórki dobrowoInych datków do zap|ombowanych skarbon stacjonarnych,
|ub użytkownikówobiektów - > zebrano kwotę
ustawionych za zgodq wtaścicie|i
sześćztotych
25.466,9Lzł [stownie:dwadzieściapięć tysięcy czterystasześćdziesiąt
jeden
groszy].
dziewięćdziesiqt
zostatyrozdysponowane
na poszczególnecele zbiórkiw
Środki uzyskaneze zbiórki pubIicznej
sposób następujqcy:
a' dofinansowaniewyposażeniaoddziału kardiologii i kardiochirurgiidziecięcejw
Ślqskim Centrum Chorób Sercaw Zabrzu- > niezreaIizowańo;
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nazecz dzieciz wadamisercacor |nfantis20-701
Fundacja
Lub|in,
Nałęczowska
24,te|'/far8.l5337355,
Regon
060294101'
fundacja@corinfantis.org,
e-mai|:
KRs 0000290273
SądRejonowy
w Lub|inie
ą
3516001101oo03o5o211752001
FońisBankS'A.o/Lub|in:

dzieci z wadami serca,
b. finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych
Szpitala
Uniwersytetu im. Ludwiga
wykonywanych w klinice Kardiochirurgii
Maxymi|iżnaw Monachium (Niemcy)- > W kwocie t,L76726,44 zł [stownie:jeden
miIion sto siedemdziesiqt sześćtysięcy siedemset dwadzieściasześćzłotych i
czterygrosze];
czterdzieści
c. pomoc podopiecznym-dzieciom i opiekunom,rea|izowanqpoprzez finansowanie
pobytu i przejazdów do ośrodkówmedycznych,zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
lekarstw i środkówczystości- > W kwocie 98 857,33 zł [słownie:dziewięćdziesiqt
trzy grosze].
osiem tysięcyosiemsetpięćdziesiqtsiedem ztotychtrzydzieści
4. Rodzaji ilośćzebranychofiar w noturze:Fundacjana Rzecz Dzieci z Wadami Serca ,,CoR
lNFANTIS"nie
przeprowadzałazbieraniaofiar w naturze.
5. Wysokośćkosztów przeprowadzenia zbiorki publicznej, z doktadnym wymienieniem
rodzaju i wysokościposzczególnych wydatków:
W zwiqzkuz organizaĄqzbiórki pubIicznejponiesiononastępujqcekoszty:
dwa złote
- druki rek|amowe- > t.262.,70 [słownie:Jeden tysiqc dwieściesześćdziesiqt
siedemdziesiqtgroszy];
ztotychczterdzieści
siedem
-koszuIkirek|amowe.> 7t2,47 zł[stownie:siedemsetdwanaście
groszyl;
- koszt skarbon
groszy]
dziewięćdziesiqt
;
- identyfikatory-> Lo3,7ozł[słownie:sto trzy złotesiedemdziesiqtgroszy];
. komunikatyprasowe->2.440,oozt[słownie:
ztotych].
dwa tysiqceczterystaczterdzieści
Koszty zorganizowaniazbiórki pub|icznejw catościpokryte zostałyze środkówprywatnych
Zarzqdu,nie obciqżajqcFundacji.
Wszystkie podmioty zaangażowaneW przygotowanie i przeprówadzenie akcji dziataty
- bez wynagrodzenia.
spotecznie
zbiórkę pub|icznq
Fundacjana RzeczDzieciz Wadami Serca,,coR INFANTls'przeprowadziła
na podstawiepozwo|eniaMinistra Spraw Wewnętrznychi AdministracjiDecyzjaNr 8/2009 z
dnia 21 stycznia2009 roku w terminie oznaczonymw niniejszympozwoleniu;,tojest w
terminieod dnia L stycznia2009 roku do dnia 3l stycznia2009 roku na tereniecatejPolski.

Zarzqd Fundacji

