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SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Dobroczynności i jej Zarządu za okres
od 01.01. do 31.12.2020 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.
c) Prowadzenie księgowości, dokonywanie przelewów, współpraca z bankami: Pekao SA,
BNP Paribas.

d) Obsługa dokumentacji i współpraca z Bankiem Żywności we Wrocławiu oraz
prowadzenie gospodarki magazynowej Fundacji.

e) Spotkania Zarządu, co najmniej raz w miesiącu w celu omawiania bieżących spraw
i podejmowanie uchwał dotyczących udzielenia pomocy.
W 2020 r. podjęto 13 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 602 169,08 zł.

• Dofinansowanie do żywności wydawanej w Jadłodajni (zakup pieczywa, margaryny,
itp.) w wysokości 10 620,38zł.

• Dofinansowanie prowadzonych przez Zgromadzenie ZOL-ów (Wrocław, Dzierżoniów,
Miłków i ORiO Wleń) na kwotę 15 836,20 zł.:

• Wsparcie dla elżbietańskich Domów Dziecka (Bolesławiec i Legnica) w wysokości
24 224,10 zł.

• Darowizna na Misje elżbietańskie w Tanzanii na kwotę 976,00 zł.
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• Zakup materiałów gospodarczych używanych w Jadłodajni na ogólną kwotę 15 174,11zł
(szafa mroźnicza, moduły i elementy do maszyny kuchennej SPOMASZ, blaszki do pieca
konwekcyjnego, reklamówki, woreczki i środki czystości: płyny do zmywarki,
do sprzątania i dezynfekcji).

• Do transportu otrzymywanej żywności dla Jadłodajni, na utrzymanie samochodu
dostawczego przeznaczono 4 118,87 zł.
Amortyzacja samochodu za rok 2020 wyniosła 7 425,00 zł.

2. Wyrównanie statusu bytowego wielodzietnych rodzin poprzez:
• Dofinansowanie do kolonii letnich i zimowych na kwotę 12 211,70 zł. (9 011,70 z 1%)
• Przygotowanie i wydanie paczek oraz posiłków świątecznych na wynos takich jak: o
śniadanie wielkanocne spożyło 190 osób, a obiad świąteczny 210 osób.

o Dzień Dziecka (paczki dostarczono dzieciom - objętym opieką przez Jadłodajnię -do
domów dla 59 dzieci)

o Obiad i bułeczki św. Elżbiety dla 240 osób.
o Mikołajowe podarunki zawieziono dzieciom do domów dla 59 osób.
o Wigilia dla 200 osób i dwa dni Świąt po 110 osób. Paczki wydano na 230 osób.
• Pomoc rzeczową w postaci:
a) Zakupu węgla, opłaty za gaz, energii elektrycznej dla 4 osób na kwotę 2 336,67 zł.
b) 22 paczek o łącznej wartości 4 309,98 zł. z odzieżą, żywością i środkami
higienicznymi dla 8 rodzin.

3. Ochrona i promocja zdrowia oraz

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakupiono:
− Leki dla 6 osób na kwotę 646,12 zł.
− przekazanie funduszy dla ZOL-ów i ORiO na kwotę 15 836,20 zł.

4. Na obsługę biura Fundacji (materiały biurowe, tonery, telefon, reklamę) wydano
3 893,40 zł.
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Strukturę poniesionych kosztów przedstawiono poniżej
Koszty administracyjne, w tym:

Kwota

- materiały i wyposażenie biura

1 943,81

- rozmowy telefoniczne

800,99

- opłaty bankowe

541,10

- koszty reklamowe

607,50
Razem:

3 893,40

Wykaz beneficjentów pomocy przedstawiono poniżej:

Wrocław, dnia 29 stycznia 2021 roku

............................................

