
           Dębica.20.06.2013r. 

Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej 
obejmującej okres od  1 marca 2011r. do 31 maja 2013r.

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II z siedzibą w Dębicy, ul. 
Mickiewicza  2   informuje,  że  31.05.2013r.  zakończyło  publiczną  zbiórkę,  zorganizowaną 
w ramach akcji „Pola Nadziei”.

Zbiórka publiczna została przeprowadzona  na  terenie  powiatu dębickiego, w  okresie 
od  01.03.2011r.  do  31.05.2013r.  na  podstawie  decyzji  numer  OR.5311.1.2011r.
z 17 lutego 2011 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 dla najuboższych chorych, dojazdy do pacjentów, szkolenia wolontariuszy oraz 
bieżącą działalność (posługa hospicjum oparta jest wyłącznie na wolontariacie).

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 zbierania dobrowolnych datków do puszek kwestorskich. Puszki były 
otwierane komisyjnie  w siedzibie  hospicjum, a po przeliczeniu  ich zawartości   sporządzono 
protokoły. W sumie uzyskano kwotę: 147.683,66 zł.

Całość zebranej kwoty została wpłacona na konto Stowarzyszenia Dębickie Hospicjum 
Domowe. Z kwoty tej wydano:  83.964,63 zł, w tym na:
• zakup sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego:  45.569,14 zł,  
• dofinansowanie zakupu samochodu:  20.897,19 zł,
• szkolenia wolontariuszy:  6.080,13 zł,
• bieżącą działalność: 11.759,71 zł.

W związku z organizacją zbiórki poniesiono koszty w wysokości 3.061,89 zł.

Dochód  w  kwocie  63.719,03  zł nadal  pozostaje   na  koncie  stowarzyszenia.  Kwota
ta zostanie zagospodarowana na dalsze doposażenie hospicjum w niezbędny sprzęt medyczno-
rehabilitacyjny oraz bieżącą działalność.

Sprawozdanie z przebiegu publicznej zbiórki przekazano Staroście Powiatu Dębickiego, 
umieszczono na stronie: www.hospicjum.debica.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy siedzibie 
hospicjum.

Składamy gorące podziękowania wszystkim życzliwym osobom, które przyczyniły się 
do  sprawnego  przeprowadzenia  zbiórki  publicznej,  wolontariuszom,  kwestującym  z  dużym 
zaangażowaniem na rzecz hospicjum oraz wszystkim ofiarnym darczyńcom.

Wyrazem  tych  podziękowań  niech  będą  słowa  jednego  z  naszych  podopiecznych 
„..łatwiej jest znosić cierpienie, gdy wokół tyle dobrych aniołów…”.
                                                                                                            
                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                  Za Zarząd


