Warszawa, dn. 07.05.2015 r.

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!
ul. Bagatela 10/17
00-585 Warszawa
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
Departament Administracji Publicznej

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PROWADZONEJ NA PODSTAWIE POZWOLENIA
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
NR 189/2014 Z DNIA 24 MARCA 2014 R.
1.

PODMIOT PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, mieszcząca się przy ul. Bagatela 10/17, 00-585
Warszawa, nr KRS: 0000338803, NIP: 9512296994, REGON: 4206986900000;
2.

ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I ORGAN
WYDAJĄCY

Decyzja Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departament Administracji Publicznej nr
189/2014, z dnia 24 marca 2014 r. (DAP-ZZP.83.439.2014)
3.

CEL, TERMIN ORAZ SPOSOBY PROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Celem zbiórki było zgromadzenie środków na remont poczekalni onkologicznych na terenie
Polski, poprzez pokrycie kosztów: pomalowania ścian, wstawienia dystrybutorów z wodą,
zakupu foteli i telewizorów oraz pomoc podopiecznym Fundacji, poprzez pokrycie kosztów:
zakupu lekarstw, protez, dojazdu do lekarza, konsultacji medycznych, badań
diagnostycznych, zabiegów rekonstrukcyjnych, zakupu wyprawek szkolnych, opłat za media i
zakupu opału na zimę, a także zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów, pomagających
zaakceptować siebie, jako osobę chorą.
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Zbiórkę prowadzono, za pomocą udostępnienia specjalnie wydzielonego subkonta na ten cel,
o nr: 93114020170000440212962443 i zachęcenie indywidualnych darczyńców do
dobrowolnych wpłat.
4.

ROZLICZENIE ZEBRANYCH ŚRODKÓW

W wyniku zbiórki publicznej zebrano środki w wysokości: 74 993,44 zł (słownie:
siedemdziesiąt cztery tysiące, dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote, czterdzieści cztery
grosze).
Środki pieniężne uzyskane tą drogą zostały przekazane na pokrycie indywidualnych potrzeb
podopiecznych Fundacji, w tym: zakup lekarstw, protez, dojazdów do lekarza, konsultacji
medycznych, badań diagnostycznych, zakupy wyprawki szkolnej dla dzieci podopiecznej,
opłat za media i zakupu opału na zimę, a także zorganizowanie i przeprowadzenie
warsztatów pięknościowych, rękodzieła i coachingowych.
5.

ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie! nie poniosła żadnych kosztów prowadzenia zbiórki
publicznej.
6.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Ogłoszenie wyników przeprowadzonej zbiórki publicznej zostało zamieszczone na stronie
internetowej
Fundacji,
w
dniu
7
maja
2015
r.,
pod
adresem:
www.raknroll.pl/fundacja/sprawozdania/

Marta Szklarczuk
Prokurent
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