Sprawozdanie ze sposobu wydatkowania środków zebranych w ramach zbiórki publicznej
dokonywanej poprzez wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS przez
Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 21/3
przeprowadzonej
na podstawie pozwolenia (Decyzja numer 105/2010) z dnia 25 maja 2010 r.
wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stowarzyszenie WIOSNA informuje o zakończeniu zbiórki publicznej w dniu 30 kwietnia 2011 r., która
została przeprowadzona na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w następujących formach:
- dobrowolne wpłaty na wyodrębnione konto: Lukas Bank 12 1940 1076 3054 3319 0000 0000,
- wysyłanie wiadomości tekstowych typu SMS na numer 72510 za pośrednictwem operatorów
telefonii komórkowej z hasłem „Paczka” i „Sukces”.

Do dnia zakończenia zbiórki przeprowadzonej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. 30 kwietnia
2011 r., wartość zebranych środków przekazanych za pośrednictwem operatorów sms wyniosła
441 769,68 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł
sześćdziesiąt osiem groszy) oraz wartość dobrowolnych wpłat na wyodrębnione konto bankowe
wyniosła 985,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć zł 00/100) . Łącznie w ramach zbiórki
zebrano 442 754,68zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery zł
sześćdziesiąt osiem groszy), co potwierdzono komisyjnie.

Organizacją i przeprowadzeniem zbiórki zajmowali się pracownicy Stowarzyszenia nie pobierający za
tę pracę wynagrodzenia.

Celem zbiórki było pokrycie kosztów organizacji programów społecznych SZLACHETNA PACZKA
i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Środki zgromadzone w ramach przeprowadzonej zbiórki zostały w
całości przeznaczone na cele określone we wniosku:

1. Kontynuację prac programistycznych mających na celu stworzenie internetowych serwisów –
162 541,41 zł
2. Organizację szkoleń przygotowujących ponad 10 000 wolontariuszy z całej Polski do udzielania
pomocy potrzebującym – 13 479,64 zł
3. Przygotowanie i druk materiałów niezbędnych do realizacji projektów – 11 862,00 zł
4. Pokrycie kosztów zarządzania projektami – 75 398,38 zł
5. Przygotowanie, produkcję i emisję/dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych –
41 502,85 zł
6. Produkcje spotów radiowych i telewizyjnych – 81 703,40 zł
7. Pokrycie kosztów reklamy w mediach – 56 267,00 zł

Zbiórka w formie dobrowolnych wpłat na konto oraz w formie wysyłania wiadomości tekstowych
typu SMS nie wygenerowała żadnych kosztów.

Poniesione koszty przyczyniły się do przeprowadzenia programów społecznych SZLACHETNA
PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI.
W okresie trwania zbiórki publicznej w ramach SZLACHETNEJ PACZKI udzielono pomocy
potrzebującym o wartości 10 000 000 PLN. Pomoc będąca rzeczywistą odpowiedzią na potrzeb trafiła
do 8201 rodzin, co daje łącznie ponad 35 000 osób. Wszystko to wydarzyło się dzięki zaangażowaniu
5780 zrekrutowanych, przeszkolonych i pracujących w systemie internetowym wolontariuszy,
działających w 300 lokalizacjach pod opieką koordynatorów projektów w poszczególnych regionach
Polski. Dzięki działaniom PR i reklamie, w pomoc potrzebującym udało nam się zaangażować 115 000
darczyńców.
Stowarzyszenie WIOSNA w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI objęło pomocą prawie 1100 dzieci,
zapewniając im edukacyjne i rozwojowe wsparcie wolontariuszy. Praca wolontariuszy podlegała
stałemu monitoringowi koordynatorów regionalnych, którzy udzielali młodym ludziom wsparcia na
każdym etapie realizacji projektu. Rozwiązania informatyczne pozwalają na lepsze zarządzanie i
monitoring pracy wolontariuszy oraz promocję wolontariatu. W sumie AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
stworzyła system pomocowy, w który zaangażowało się ponad 2 500 osób.

