
#podarujwakacje 2021
Rozliczenie akcji przez Fundację To się uda!



#PodarujWakacje 2021

Druga edycja #podarujwakacje, czyli obozy w Nowym Dworku i 
Domasławicach, była wyjątkowa! Dzięki ogromnemu sukcesowi zrzutki, 
mogliśmy zapewnić dzieciakom program wypełniony po brzegi. Maluchy 
przeżyły niesamowite chwile podczas spływu kajakowego, biegów 
survivalowych, wycieczek rowerowych, święta kolorów, podchodów, nauki 
wspinaczki, zabawy w parku linowym i wielu innych atrakcji, które im 
zapewniliśmy! (A my razem z nimi :) )

Podczas ostatniego lata, po raz kolejny dzięki 
Waszemu wsparciu wysłaliśmy prawie 200 
dzieciaków z pieczy zastępczej na niezapomniane 
obozy, zorganizowane wspólnie z Fundacją Akara.

Zebrane 103163,00 zł pozwoliło 
nam zrealizować wszystkie plany 
i marzenia jakie mieliśmy w dla 
dzieciaków do zrealizowania 
podczas wyjazdów! Jesteście 
niesamowici, umożliwiając nam 
organizację tych obozów!



ROZLICZENIE 
PODARUJWAKACJE 2021

ZAMIESZCZONE DOKUMENTY
W dalszej części raportu znajdziecie: 
- potwierdzenie przelewów z Fundacji To się uda
- kilka głównych przykładowych faktur kosztowych

Zebrane 103163,00 zł pozwoliło nam zrealizować wszystkie plany i 
marzenia jakie mieliśmy w dla dzieciaków do zrealizowania podczas 
wyjazdów! Jesteście niesamowici, umożliwiając nam organizację tych 
obozów!

Suma zebrana przez Fundację To się uda 103 613,00 zł
Suma przekazana do Fundacji AKARA na organizację obozów 103 613,00 zł

Suma kosztów 102 586,45 zł

Koszty inne (paliwo, zakupy drobne, lekarstwa, woda, itp.) 1 987,00 zł
Wynagrodzenie kadry organizacyjnej 9 600,00 zł
(dyrektor + koordynator projektu) 6 miesięcy pracy
Koszty podatkowe od umów cywilnoprawnych 3 159,00 zł
Obsługa księgowo - administracyjna (obsługa 6 miesięcy) pełna księgowość 3 321,00 zł
Suma kosztów wspólnych 18 067,00 zł

Pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym wraz z wyżywieniem 37 704,00 zł
Kadra wychowawcza (kierownik+wychowawcy) 12 600,00 zł
Transporty dzieci autokarami 5 236,00 zł
Paintball 3 150,00 zł
Zwiedzanie bunkrów 700,00 zł
Kajaki (wypożyczenie + ratownik) 500,00 zł
Atrakcje pozostałe 2 173,00 zł
Organizacja biegu z przeszkodami (transport, zabezpieczenie, obsługa, medale) 4 450,00 zł
Koszulki obozowe 1 458,62 zł
Ubezpieczenie 1 282,00 zł
Upominki dla dzieci (szachy, certyfikaty, bandany, gadżety szkoleniowe) 1 450,00 zł
Suma dla obozu w Dąbkach 70 703,62 zł

Transport dzieci 2 200,00 zł
Warsztaty + kadra wychowawców 2 600,00 zł
Atrakcje w ośrodku 1 940,00 zł
Pobyt w ośrodku 4 365,00 zł
Obiad 1 469,99 zł
Ognisko 762,84 zł
Ubezpieczenie 178,00 zł
Fotograf 300,00 zł
Suma dla obozu w Domasławicach 13 815,83 zł
Suma przekazana na obozy 2022 1 026,55 zł
















