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Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej  

 

FIRST 

Fundacja Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych i Terapeutycznych 

ul. Kolbego 2B    

02-781 Warszawa    

tel. +48 (22) 855 56 85  

tel./fax.+48 (22) 855 56 97 

 

Urząd Gminy Łysomice 

Ul. Warszawska 8 

87-148 Łysomice 

 

Fundacja FIRST, z siedzibą w Warszawie 02-071, ul. Kolbego 2b, KRS 0000340483, na podstawie zezwolenia 

Wójta Gminy Łysomice z dnia 26.05.2011, decyzja nr WG – RSO.5311.1.2011 , przeprowadziła zbiórkę 

publiczną. 

 

1. Cel zbiórki publicznej: 

Realizacja programu „Potrafię to zmienić”, którego celem jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  

życiowej. Wsparcie organizowane jest w następujących obszarach: 

a) pomoc terapeutyczna 

b) pomoc rzeczowa (akcesoria i ubrania dla dzieci) 

c) pomoc w zmianie lokalu (fatalne warunki mieszkaniowe) 

d) wsparcie wychowawcze 

e) działania zmierzające do zapewnienia rodzinie wsparcia na terenie zamieszkania (szukanie i 

szkolenie grup wsparcia, konsultacje terapeutyczne) 

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 

a) termin rozpoczęcia - 28 maja 2011r. godz. 13.00 

b) termin zakończenia - 28 maja 2011r. godz. 19.00 

 

3. Miejsce przeprowadzonej zbiórki publicznej: 

    Zespół Szkół nr 2 w Turznie; ul. Parkowa 4; 87-148 Łysomice 

 

4. Forma zbiórki publicznej: 

    Zbiórka została przeprowadzona w formie sprzedaży różnorodnych przedmiotów przeznaczonych na  

akcję 

 

5. Sposób informowania o wynikach zbiórki  

   Strona internetowa Fundacji FIRST: www.fundacja-first.com 

 

7. Kwota pozyskana ze zbiórki publicznej: 

    a) sprzedaż przedmiotów pochodzących od artystów  - 2252 zł. 
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    b) sprzedaż pozostałych rzeczy 3843,67 zł. 

 

9. Koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej, które pokryte zostały z zebranych środków: 

   opłata skarbowa za pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej – 82zł 

 

10. Całkowita kwota zebrana w wyniku zbiórki zostanie wydatkowana zgodnie z jej celem wskazanym  

       w zezwoleniu nr WG – RSO.5311.1.2011. 

       Zebrane środki finansowe zostaną wydatkowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 

 

 

 
 


