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Wrocław, dnia 24.01.2020 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Dobroczynności i jej Zarządu
za okres od 01.01. do 31.12.2019 r.

Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, które pracują, jako wolontariusze. Wykonują one
następujące czynności:
a) Przyjmowanie i rejestracja pism oraz podań z całej Polski.
b) Prowadzenie korespondencji, rozmów informacyjnych przez telefon oraz rozmów
i spotkań z osobami potrzebującymi.
c)

Prowadzenie księgowości, dokonywanie przelewów, współpraca z bankami: PKO SA,
BNP Paribas.

d) Pomoc w przygotowywaniu imprez okolicznościowych oraz uczestnictwo w nich
(np. spotkanie 09.11.2019r. dla Darczyńców Fundacji).
e) Spotkania Zarządu, co najmniej raz w miesiącu w celu omawiania bieżących spraw
i podejmowanie uchwał dotyczących udzielenia pomocy.

W 2019 r. podjęto 10 takich uchwał, na mocy których realizowano następujące cele
statutowe:

1. Współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety na rzecz ubogich i bezdomnych
poprzez:
• Współpracę z Bankiem Żywności we Wrocławiu; dzięki niej pozyskano żywności na
kwotę 411 522,26 zł.
• Dofinansowanie do żywności wydawanej w Jadłodajni (zakup pieczywa, margaryny,
itp.) w wysokości 10 115,34 zł. + 51 415,09 zł ze zbiórek. Razem: 62 324,89zł.
• Dofinansowanie prowadzonych przez Zgromadzenie ZOL-ów (Wrocław, Dzierżoniów,
Miłków i ORiO Wleń) na kwotę 12 444,70 zł.
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• Wsparcie dla elżbietańskich Domów Dziecka (Bolesławiec i Legnica) w wysokości
18 927.09 zł.
• Darowizna na Misje elżbietańskie w Tanzanii na kwotę 2 595,20 zł.
• Dofinansowanie do środków czystości używanych w Jadłodajni w kwocie 794,46 zł.
• Dla potrzeb Jadłodajni, do transportu otrzymywanej żywności dokonano zakupu
samochodu dostawczego (VW Transporter T5, całkowita kwota z opłatami wyniosła
29.880,00 zł.)

W Jadłodajni Bł. Matki Marii Merkert prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
we Wrocławiu, w 2019 roku wydano około 25 893 porcji kanapek z gorącym napojem
i 30 218 porcji ciepłego posiłku.

2. Wyrównanie statusu bytowego wielodzietnych rodzin poprzez:
• Dofinansowanie do kolonii letnich i zimowych na kwotę 9.238,40 zł.
• Organizowanie imprez okolicznościowych (5 255,39 zł.) takich jak:
o śniadanie wielkanocne spożyło 120 osób, a obiad świąteczny 130 osób.
o Dzień Dziecka
o Spotkanie dla Darczyńców
o Spotkanie Mikołajowe
o Wigilia dla 200 osób i dwa dni Świąt po 130 osób
• Pomoc rzeczową w postaci:
a) Zakupu węgla, opłata czynszu, energii elektrycznej dla 2 osób na kwotę 1 320,00zł.
b) Paczek o wartości 3.145,55 zł. z odzieżą, żywością i środkami higienicznymi
dla 12 rodzin.

3. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zakupiono:
− Leki dla 6 osób na kwotę 883,89 zł.
− Dopłacono 11 osobom do turnusów rehabilitacyjnych w łącznej kwocie 6.990,00 zł.
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✓ Zarząd Fundacji Dobroczynności kontynuował współpracę z Wrocławskim Centrum
Integracji prowadząc zajęcia z języka polskiego z migrantami i udostępniając swoje
lokale na te spotkania. Zajęcia prowadziły 2 osoby w tym jedna z Członków Zarządu.
✓ Na obsługę biura Fundacji (materiały biurowe, tonery, telefon, reklamę) wydano
4 237,74 zł.

