Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF
ul. Rolna 175D | 02-729 Warszawa
Telefon: (48 22) 568 03 00 | Faks: (48 22) 568 03 01 | unicef@unicef.pl | unicef.pl

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie 02-665, Al. Wilanowska 317,
zarejestrowany jako Stowarzyszenie w Sądzie Rejonowym w dniu 18 kwietnia 2002 roku
pod nr KRS 0000107957, przeprowadził zbiórkę publiczną pieniędzy na sfinansowanie
pomocy humanitarnej prowadzonej przez UNICEF w Republice Czadu w
związku panującą w tym kraju suszą i klęska głodu, zgodnie z Decyzją Nr 37/2012
Ministra Administracji i Cyfryzacji (DAP-632-1-66/12/AT) z dnia 3 października 2012 r.
Zbiórka publiczna prowadzona była w okresie od 20 października 2012 do 31 marca
2013 r.
Łącznie, w ramach przeprowadzonej zbiórki, zebrano: 1 504 195,72 PLN.
Koszty zbiórki wyniosły 70 301,98 PLN, co stanowiło 4,67% zebranej kwoty.
Na pomoc dzieciom w Czadzie przekazano łącznie 1 433 893,74 PLN.
Środki zgromadzono za pomocą:
•

dobrowolnych wpłat na konto bankowe o numerze 04 1020 1026 0000 1102 0204 8577
– 900 033,63 PLN

•

wpłat online poprzez stronę www.unicef.pl – 568 795,50 PLN

•

zbiórki do skarbon stacjonarnych i puszek kwestarskich – 35 366,59 PLN
Zebrane środki zostały przekazane na cel określony we wniosku o zbiórkę publiczną,
czyli na akcję humanitarną prowadzoną przez UNICEF w Czadzie, w związku z panującą
w tym kraju suszą i będącą jej efektem klęską głodu. Fundusze zebrane przez polskich
darczyńców przeznaczone zostaną na następujące działania:
1. Żywienie, a w tym: zapewnienie leczenia skrajnego niedożywienia w 50 specjalnie
utworzonych ośrodkach zdrowia na terenach szczególnie zagrożonych. Zapewnienie
wsparcia technicznego i logistycznego.
2. Zdrowie, a w tym: przeszkolenie sanitariuszy w ośrodkach zdrowia i centrach
dożywiania dzieci. Wsparcie rutynowego szczepienia dzieci w 10 regionach Czadu.
Zapewnienie witaminy A oraz środków na odrobaczenie organizmu.
3. Woda, a w tym: zainstalowanie bezpiecznych zbiorników na wodę pitną oraz
budowa latryn, kranów oraz bezpiecznych miejsc na odpady w wybranych
ośrodkach zdrowia i dożywiania.

