
                                                                                                              Dębica, 30.06.2015r. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej 

obejmującej okres od  1 marca 2014r. do 31 maja 2015r. 
 

 

 

 

 Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II z siedzibą w Dębicy, 

ul. Mickiewicza 2  informuje, że 31.05.2015r. zakończyło publiczną zbiórkę, zorganizowaną  

w ramach akcji „Pola Nadziei”. 

  

 Zbiórka publiczna została przeprowadzona  na  terenie  powiatu dębickiego, w  okresie  

od 01.03.2014r. do 31.05.2015r. na podstawie decyzji numer OR.5311.3.2014r. 

z 20 lutego 2014 r., wydanej przez Starostę Powiatu Dębickiego.  

 

 Celem zbiórki było zebranie środków finansowych z przeznaczeniem na doposażenie 

hospicjum w sprzęt medyczny, konserwację posiadanego sprzętu, zakup materiałów 

opatrunkowych, leków, innych środków i urządzeń pomocniczych dla najuboższych chorych, 

dojazdy do pacjentów, opiekę nad rodzinami osieroconymi, wyposażenie biura, szkolenia 

wolontariuszy oraz bieżącą działalność.  

 

 W kweście brali udział wolontariusze  hospicjum oraz wolontariusze przedszkolni 

i szkolni, pod opieką nauczycieli. Kwesta odbyła się także na terenie Zakładu Karnego. 

Zbiórka publiczna miała formę dobrowolnych datków do puszek kwestorskich. Puszki były 

otwierane komisyjnie w siedzibie hospicjum, a po przeliczeniu ich zawartości  sporządzono 

protokoły.  

W sumie uzyskano kwotę: 110.117,13zł. 

 

Na koncie też pozostawała do rozdysponowania z poprzedniej zbiórki kwota -17.763,98zł  

 

Łącznie kwota do rozdysponowania to: 127.881,11 

 

4. Środki przeznaczono: 

 zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego:                                      43.102,12zł 

 wyposażenie biura (biurko, stoły, krzesła, szafa, piecyk gazowy):   10.897,71zł                    

 działalność statutową:                                                                        10.015,95zł 

 koszty administracyjne:                                                                       9.596,23zł 

 szkolenia wolontariuszy:                                                                     5.120,01zł 

 

Łącznie wydano:                                                                                            78.732,02zł                 

 

 

5. W związku z przebiegiem zbiórki poniesiono koszty: 

 koszulki:                                                                                                897,53zł 

 plakaty, ulotki:         1.869,66zł 

 tacki na bilon:                                                                                          80,96zł 

 

Łącznie koszty:                                                                                               2.848,15zł 



 

Dochód w kwocie 46.300,94 zł nadal pozostaje  na koncie stowarzyszenia.  

 

Kwota ta zostanie zagospodarowana na dalsze doposażenie hospicjum w niezbędny sprzęt 

medyczno-rehabilitacyjny, pomoc socjalną i medyczną najuboższym podopiecznym 

hospicjum, szkolenia wolontariuszy oraz na bieżącą działalność. 

 

 Sprawozdanie z przebiegu publicznej zbiórki przekazano Staroście Powiatu 

Dębickiego, umieszczono je na stronie: www.hospicjum.debica.net.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń przy siedzibie hospicjum. 

 

             Słowami Jana Pawła II „Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te 

czyny jest zarazem w jakiś sposób /twórcą samego siebie/”, które były mottem dębickich 

„Pól Nadziei”, składamy podziękowania i dedykujemy wszystkim życzliwym osobom, które 

przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zbiórki publicznej, wolontariuszom, 

kwestującym z dużym zaangażowaniem na rzecz hospicjum oraz wszystkim ofiarnym 

darczyńcom. 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem 

                                                                                                                 za Zarząd 

                                                                                                             Krystyna Wolska 

 


