Sprawozdanie Fundacji TV PULS „Pod Dębem” ze zbiórki publicznej przeprowadzonej
na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 233/2014

2017-05-31

Sprawozdanie Fundacji TV PULS „Pod Dębem” sporządzone dla Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie
decyzji nr 233/2014 z dnia 09 kwietnia 2014.
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1. Opis działalności Fundacji TV PULS „Pod Dębem”
Fundacja TV PULS „Pod Dębem” została założona w listopadzie 2013 roku w
Warszawie z myślą o seniorach. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym 18 grudnia 2013 roku pod nr 0000491153 w XIII Wydziale
Gospodarczym KRS. Numer Identyfikacji Podatkowej 5213663425 otrzymała
27.12.2013 na mocy decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów
Numer REGON: 147019244. Statut Organizacji Pożytku Publicznego Fundacja
uzyskała 15 grudnia 2016 roku.
Głównym celem Fundacji jest wspieranie Domów Pomocy Społecznej, Domów
Seniora oraz placówek opiekuńczych, oświatowych lub medycznych
przeznaczonych również dla osób somatycznie chorych. Realizowane remonty,
wyposażenie oraz modernizacja Domów Pomocy Społecznej, Domów Seniora,
zakupu leków oraz niezbędnych środków czystości dla osób starszych znajdujących
się w ciężkiej sytuacji finansowej jak i materialnej jest jednym z bardzo istotnych
elementów działań organizacji.
Fundacja TV Puls „Pod Dębem” pomaga również wyposażać sale rehabilitacyjne
oraz modernizuje pomieszczenia do terapii zajęciowej. Seniorzy borykają się z
ogromną ilością problemów, często nawet sami bez pomocy bliskich. Warto im
okazać czułość i zainteresowanie w każdym aspekcie ich życia.

2

2. Zgoda na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Zarząd Fundacji TV PULS „Pod Dębem” pismem z 18 marca 2014 roku wystąpił do
Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o wydanie zgody na zorganizowanie i
przeprowadzenie zbiórki publicznej. Po uzupełnieniu wniosku pismem z dnia 18
marca 2014 roku, Fundacja otrzymała na podstawie decyzji numer 233/2014 z 9
kwietnia 2014 roku zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej o zasięgu
ogólnopolskim terminie od 9 kwietnia 2014 do 31 grudnia 2014. Celem zbiórki zgodnie
ze wnioskiem i Statutem Fundacji TV Puls „Pod Dębem” jest zebranie środków na
finansowanie zakupu wyposażenia dla sektora opieki instytucjonalnej (tj. placówek
takich jak placówki opiekuńcze, medyczne, domy opieki społecznej oraz domy
seniora), w tym sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków higienicznych.
Zgodnie z decyzją Fundacją mogła przeprowadzić zbiórkę w następujących
formach:
- dobrowolnych wpłatach na konto bankowe o numerze: 23 1090 1043 0000 0001
2290 8846
- zbiórki dobrowolnych datków za pomocą zaplombowanych skarbon stacjonarnych
umieszczanych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów.
- wysyłania wiadomości tekstowych typu sms o treści "Wspieram" na nar 71 260 za
pośrednictwem operatorów telefonii komórkowych T-Mobile, Orange, Plus GSM, Play.
Koszt przesłania jednej wiadomości wynosił 1,23 zł z VAT, z czego organizacja na cel
zbiórki publicznej otrzyma kwotę1,00 zł, a kwotę podatku VAT w wysokości 0,23 zł
operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym.
Fundacja TV Puls „Pod Dębem” po zakończeniu zbiórki, zgodnie z zapisami ustawy
przygotowała sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki wraz z jej rozliczeniem.
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3.

Rozliczenie zbiórki publicznej

Od 9 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku Fundacja TV Puls „Pod Dębem”
przeprowadziła zbiórkę publiczną. Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały
przeznaczone na Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. Pełni on całodobową nad
ludźmi starszymi. Niektórzy są wciąż bardzo aktywni i pełni życia. Inni cierpią z
powodu niepełnosprawności i różnych schorzeń wynikających z wieku. "Pogodna
Jesień" to ich Dom. Celem Fundacji „Pod Dębem” było dołożenie wszelkich starań,
aby był bezpieczny i komfortowy.
Środki ze zbiórki Fundacja przeznaczyła na wyremontowanie i wyposażenie łazienki
dla osób niepełnosprawnych, z której korzysta wielu mieszkańców domu. Celem
Fundacji było to, aby łazienka spełniało najwyższe standardy, była bezpieczna i
komfortowa. Remont polegał na usunięciu wszystkich barier architektonicznych oraz
zamontowaniu nowoczesnych systemów kąpielowych, specjalnych uchwytów,
podnośnika oraz wymianie kafelków na antypoślizgowe. Te urządzenia mają na celu
ułatwienie pracy opiekunom oraz umożliwienie korzystanie z łazienki bardziej
samodzielnym choć niepełnosprawnym osobom.
Fundacja zebrała kwotę 133 000 zł na cele DPS w Łodzi, co ogłosiła 25 maja 2015
roku. Fundacja uzupełniła tę kwotę własnymi środkami Fundacji, co w sumie dało
sumę 200 314 zł, z czego 183 481,27 zł zostało przeznaczone na DPS Łódź, a reszta na
cele administracyjne związane z prowadzeniem Fundacji.
250,00 stanowi kwota wpłacona na konto bankowe Fundacji od na ten cel.
Pozostała kwota 200 064 zł to wpłaty od sieci GSM uzyskane w wyniku wysyłania smsów na zbiórkę prowadzoną przez Fundację. Łącznie przez okres trwania zbiórki koszt
realizacji projektu DPS Łódź wyniósł 183 481,27. Kwotę tę przeznaczono na projekt
łazienki, zakup sprzętu i realizację robót oraz produkcję filmu z realizacji projektu.

4. Koszty zbiórki publicznej.
Fundacja TV PULS „Pod Dębem” poniosła koszt 52 636,52 zl ( koszt spotu
reklamowego ) związany z organizacją zbiórki publicznej. Wszystkie koszty
udokumentowane zostały odpowiednimi fakturami oraz uwzględnione w tabeli
poniżej.

4

Koszt realizacji projektu - DPS "Pogodna Jesień
w Łodzi
Koszty dotyczące rozliczenia projektu

183 481,27
53 819,94

Materiały dot. rozliczenia projektu DPS Łódź
Wyposażenie realizacja projektu DPS Łódź
Usługi dot. rozliczenia projektu

1 851,26
51 968,68
125 680,23

Usługi dot. rozliczenia DPS Łódź
Prod. przek. praw aut. making of rem łaz.
Spot informujący o zbiórce
Making of z kręcenia spotu
Koszty pozostałe
Koszty pozostałe (delegacje, usługi
cateringowe itp)

Wpłaty
smsy - wpłaty za 2014 rok w 2014
darowizny na DPS Łódź
smsy - wpłaty za 2014 rok w 2015 roku

29 993, 71
43 050, 00
26 037, 50
26 599,02
3 981, 10
3 981, 10

200 314
98 969
250,00
101 095

5. Podsumowanie.
Informacja o przeprowadzonej zbiórce została zamieszczona na stronie internetowej
www.fundacjapodebem.pl. W załączniku znajdują się ich screeny.
Poniżej znajdują się linki do komunikatu o zbiórce i informacji o zakończeniu zbiórki
uzyskany dzięki programowi https://web.archive.org:
- Ogłoszenie zbiórki
https://web.archive.org/web/20150124050302/http://fundacjapoddebem.pl:80/new
s/fundacja-pod-debem-wesprze-dom-pomocy-spolecznej-pogodna-jesien-w-lodzi
-Informacja o lunchu charytatywnym
https://web.archive.org/web/20150123021016/http:/fundacjapoddebem.pl/news/lu
nch-charytatywny-fundacji-tv-puls-pod-debem
- Podziękowania za wsparcie zbiórki i ogłoszenie wyników
https://web.archive.org/web/20150124050030/http://fundacjapoddebem.pl:80/new
s/dziekujemy-za-wsparcie-akcji

5. Załączniki

Załącznik 1 – screen ze strony fundacjapoddebem.pl – zapowiedź zbiórki
Załącznik 2 – screen ze strony fundacjapoddebem.pl- informacja o sumie zebranych
środków
Załącznik 3 - tabele przedstawiająca wydatki na DPS Łódź oraz koszty poniesione w
związku z realizacją zbiórki
Załącznik 4 – faktury uwzględniające koszty realizacji projektu DPS Łódź
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