Zrzutka patronowana na
Dom Dziecka Vrbina Sisak
Raport i rozliczenie akcji przez
Fundację To się uda!
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DZIĘKI WAM
TO SIĘ UDAŁO
Zanim przejdziemy do szczegółów zrzutki, chcemy
przekazać Wam list od dyrektorki domu dziecka,
który najlepiej podsumowuje całą akcję.
Szanowni i drodzy obywatele Polski, drodzy Przyjaciele!
Jesteśmy niezwykle poruszeni Państwa życzliwością i uważnością, dlatego chcielibyśmy zwrócić się do
Państwa w imieniu nas wszystkich z Domu Dziecka Vrbina Sisak. Tego fatalnego dnia, 29 grudnia 2020
roku, było mroźno, a jednocześnie pięknie i słonecznie.Niektóre z naszych dzieci, jedenaścioro z grupy,
które nie miały możliwości pojechać do rodziny lub krewnych na święta Bożego Narodzenia, wróciły
właśnie ze spaceru i szykowały się do obiadu.
O godzinie 12:19 nic już nie było takie jak wcześniej. Pustoszące trzęsienie ziemi zniszczyło ich jedyny dom
w zaledwie 20 sekund. Dzięki Bogu, była to jedyna szkoda materialna i jesteśmy wdzięczni, że wśród
dzieci i pracowników nie było zabitych ani rannych. Mam tu na myśli zranionych ﬁzycznie, ponieważ
nadal zmagają się oni z ranami psychicznymi i bólem emocjonalnym. Ból ten został zmniejszony przez
działanie dobrych ludzi, którzy natychmiast skontaktowali się z nami i zaoferowali pomoc. W tych
okropnych chwilach telefony, e-maile od nieznajomych oferujących pomoc i myślących o naszych
potrzebach, były najpiękniejszą rzeczą, jaka mogła nam się przydarzyć. Okazywana nam troska i miłość
oraz zainteresowanie ze strony innych ludzi było niezwykłym, nieocenionym doświadczeniem.
Największą pomoc otrzymaliśmy właśnie od Państwa, ludzi nam nieznanych, jednak
obdarzonych tak wielkim sercem, z tak wielkimi pokładami miłości. To niesamowite, ile osób
zaangażowało się w akcję pomocy dla naszej instytucji i jak z dnia na dzień liczba
dobroczyńców rosła. Z niedowierzaniem śledziliśmy, jak wzrasta tempo akcji, jak zwiększa się liczba
uczestników i zebrana kwota. Czuliśmy radość, bo widzieliśmy, że w ten sposób otrzymamy środki na
zakup domu, który będzie tylko nasz i który stanie się naszym jedynym dachem nad głową do czasu
postawienia nowego budynku Domu dziecka Vrbina Sisak. Jego budowy podjęło się już odpowiednie
Ministerstwo, ale minie kilka lat, zanim budynek będzie gotowy do wprowadzenia się. Do tego momentu
nie będziemy oferować noclegów nowym użytkownikom, a jedenaścioro naszych dzieci zostanie
zakwaterowanych w domu, który kupimy właśnie dzięki Państwu.Nasi podopieczni będą mieli
bezpieczny i ciepły dom, który będzie należał tylko do nich.Znaleźliśmy dom, który planujemy kupić za
uzyskane środki i który dostosujemy do potrzeb naszych pociech oraz wyposażymy go w niezbędne
meble, a także urządzimy podwórko tak,aby zorganizować tam plac zabaw dla dzieci.
Drodzy nasi nieznani Przyjaciele, zwracam się do każdego z Was modląc się o Wasze zdrowie, okazując
głęboką wdzięczność, a także życząc Wam, aby drogi Bóg chronił Was od wszelkiego zła i aby dobro do
Was wróciło.Szczególne podziękowania pragnę złożyć panu Witoldowi Gadowskiemu, państwu Jackowi i
Monice Siarskim oraz panu Mateuszowi Szymakowskiemu, ponieważ bez zaangażowania każdego z
nich z osobna nie moglibyśmy dziś kupić domu dla naszych dzieci.Przesyłamy uściski i buziaki od nas
wszystkich z Domu Dziecka Vrbina Sisak!
Ze szczególnym szacunkiem,Dyrektorka Domu Dziecka Vrbina SisakĐurđica Pavešić-Herkov
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PROMOCJA
ZRZUTKI
Rolę organizatora,
fundraisera oraz
promotora zrzutki objął
Pan Witold Gadowski
i osiągnął niesamowity
sukces!

Wsparliśmy oczywiście
działania pana Witolda na
swoich kanałach, ale sukces
tej zrzutki był przede
wszystkim wynikiem jego
działań, oraz zaangażowania
społeczności zebranej wokół
niego.
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ROLA FUNDACJI
W ZRZUTCE
PATRONOWANEJ
Rozliczenie i przekazanie środków
Dla Pana Witolda jak i dla naszej Fundacji kluczowe było
przekazanie w 100% środków do domu dziecka w jak
najbezpieczniejszy i transparentny sposób. Aby to się udało
musieliśmy m.in. :
- zawrzeć umowy o darowiźnie z domem dziecka Vrbina Sisak
- uzyskać zgodę z chorwackiego ministerstwa ds. Społecznych
- znaleźć partnera, który zrealizowałby przelew w kunach
chorwackich i wynegocjować korzystny kurs
Transparentność
Dla przejrzystości rozliczeń sami pokryliśmy koszty przelewu w
wysokości 200 zł. Ze względu na specyﬁkę dużych przelewów
międzynarodowych, nie można było przelać dokładnie kwoty,
która traﬁła na nasze konto do dnia 30.04.2021. Przelaliśmy kwotę
większą niż otrzymaliśmy aby być wiernym zasadzie: co do grosza.
Na każdym etapie rozliczenia byliśmy w stałym kontakcie z
organizatorem zrzutki i jego przedstawicielami oraz z samym
chorwackim domem dziecka ( choć przez tłumacza) tak, aby
każda strona wiedziała co dzieje się z ich środkami.

ZAMIESZCZONE DOKUMENTY
W dalszej części raportu znajdziecie:
- potwierdzenie przelewu oraz pokrycia kosztów przelewu
- umowę z domem dziecka Vrbina w Sisaku w języku angielskim
- zgodę ministerstwa na przekazanie darowizny
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