
Trzeci rok razem!



#PODARUJWAKACJE
Raport i rozliczenie akcji przez Fundację To Się Uda.

NASZE POZOSTAŁE AKCJE

SPRAWDŹ NASZĄ WWW

Akcja #podarujwakacje powstała z potrzeby 

pomocy. Pomocy dzieciakom, które przez 

pandemię zostały zamknięte w domach                        

i placówkach wychowawczych, bez większych 

perspektyw na wakacje.  Postanowiliśmy                   

to zmienić!

Odwiedź nasze social media:

https://zrzutka.pl/profile/fundacja-to-sie-uda-278356
https://tosieuda.org/?fbclid=IwAR3u1akDVQNQz7Rx9zpAveCH0h5nxeoJwoiBFBIeocBevwIlzx8k7GGcJDU
https://www.linkedin.com/company/fundacja-to-si%C4%99-uda/
https://www.youtube.com/results?search_query=to+sie+uda
https://www.facebook.com/tosieuda.org
https://www.instagram.com/fundacja_to_sie_uda/


Dziękujemy!
Nasza tegoroczna akcja w liczbach. 

Taką kwotę udało się nam zebrać dzięki Waszej dobroci!

98 996 zł

Pojechało z nami w tym roku na obozy w Mrzeżynie i w Nowym Dworku <3 

69 dzieci

Zdecydowało się wesprzeć naszą akcję w tych trudnych czasach. 

332 darczyńców

Wpłaciła Wrocławska Fundacja na wyjazd dzieci z Ukrainy na obóz w Mrzeżynie.

55 960 zł

Zrzutka została udostępniona w mediach społecznościowych :) 

25 994 razy

Wsparło naszą tegoroczną akcję. Dzięki Mahle i Plente!

2 sponsorów



i dzięki Waszym wpłatom, udało się przeżyć wakacyjną przygodę 
69 dzieciom z domów dziecka i pieczy zastępczej podczas 
obozów organizowanych przy współpracy z Fundacją Akara.

Kolejny raz pokazaliście wielkie serce

sportowo-rekreacyjne pod szyldem #podarujwakacje - nad 
morzem w Mrzeżynie oraz nad jeziorem w Nowym Dworku. Ten 
rok był wyjątkowy, podczas nadmorskiego obozu integrowaliśmy 
dzieci ukraińskiego pochodzenia z polskimi.

Wakacje 2022 przyniosły dwa obozy 

Trzecia edycja
akcji #podarujwakacje zakończona sukcesem!

przy zachowaniu wakacyjnej beztroski. Nie zabrakło wycieczek 
krajoznawczych, spływu kajakowego, biegu z przeszkodami        
czy pozostałych z ponad 30 zajęć, które przygotowaliśmy dla 
naszych uczestników. 

Program skupiał się na budowaniu przyjaźni



Mrzeżyno
25.06 - 04.07 2022 
Młodzieżowe Centrum Sportu

Nasze dzieciaki nie mogły narzekać na nudę! Przygotowaliśmy 

dla nich ponad 30 zajęć związanych ze sportem, rekreacją, 

edukacją i survivalem.

Aktywny wypoczynek

to nieodzowny element wakacji nad Polskim morzem - tak też 

było w przypadku pierwszego obozu spod szyldu 

#podarujwakacje. Pogoda dopisywała nam przez cały obóz więc 

nie mogło zabraknąć plażowania i kąpieli w bałtyku. 

Zamki z piasku 

Z tym hasłem pojechaliśmy do Mrzeżyna! Integrowaliśmy dzieciaki 

z pieczy zastępczej w Ukrainie  z dzieciakami z Polski - z domów 

dziecka, pieczy zastępczej.

Akcja integracja!



Nowy Dworek
11 - 20.08 2022
Ośrodek Wypoczynkowy Nowy Dworek

Towarzystwo lasu pozwoliło na zajęcia z budowania szałasu, 

obsługi mapy i kompasu. Jeśli mowa o survivalu to wiadomo,    

że nie mogło zabraknąć biegu OCR.

Survival (race)

I to nie jedno powstało podczas zajęć plastycznych, które 

poprowadził Jakub Tylman - autor książek rozwojowych dla 

dzieci, twórca nowoczesnych projektów edukacyjnych                     

i nieszablonowych rozwiązań w nauce wczesnoszkolnej.

Dzieło sztuki!

OW Nowy Dworek gościł nas po raz trzeci. Dzieciaki świetnie się 

tutaj czują - środek lasu, prywatna plaża i piękne widoki to przepis 

na wakacyjną beztroskę.

Nasze miejsce!



Rozliczenia. 
Co do złotówki.

Zbiórka odbyła się za pośrednictwem portalu 

Zrzutka.pl 

Suma zebrana przez Fundację To się uda: 

Nadwyżkę, którą zaoszczędziliśmy w zeszłym 

roku, przeznaczyliśmy na tegoroczne obozy.

Niewykorzystana kwota ze zbiórki w 2021 roku:

Środki pozyskane na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Suma przekazana do Fundacji AKARA na organizację 
obozów:

Poniżej prezentujemy przykłady kluczowych kosztów.

Suma kosztów organizacji obozów w sezonie 2022:
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98 996 zł 

 here

1 026,55 zł

100 022,55 zł 

100 022,55 zł 



Rozliczenia. 
Całkowicie transparentni:

Pobyt w ośrodku wypoczynkowym Nowy Dworek 43 356,00 zł

Pobyt w ośrodku MCS w Mrzeżynie 15 045,88 zł

Wyżywienie uczestników w MCS w Mrzeżynie 15 352,94 zł

Koszulki obozowe 1 915,73 zł

Przewóz dzieci na obóz w Nowym Dworku 4 500,00 zł

Zajęcia na poligonie w Mrzeżynie 2 939,80 zł

Spływ kajakowy w Mrzeżynie 1 305,00 zł

Zwiedzanie bunkrów w Nowym Dworku 1 053,00 zł

Transport na wycieczkę (bunkry) 750,00 zł

Organizacja wycieczki rowerowej w Mrzeżynie 580,00 zł

Wynagrodzenia kadry wychowawczej podczas obu obozów 11 

958,00 zł

Ubezpieczenie uczestników 450,00 zł 

Oplata na fundusze TFP i TFG 222,00 zł 

Koszty inne ( zakupy drobne, lekarstwa, woda, itp.) 594,20 zł

Wykaz poniesionych kosztów organizacyjnych:4

100 022,55 zł 



LINK
Name Here

Name Here Name Here

Dokumenty. 
Prezentacja najważniejszych kosztów.

Po prawej strony prezentujemy przykładowe faktury                   

za kluczowe koszty.

Niektóre faktury figurują na kwoty wyższe niż ujęte                       

w kategoriach, wynika to z tego, że faktury obejmowały również 

zapłatę za dzieci normalnie płacące za obóz (np. dzieci 

wychowawców), który to koszt został odjęty w rozliczeniu         

od wartości faktur.

Pobyt w ośrodku MCS 
w Mrzeżynie

LINK

Wyżywienie uczestników w 
MCS w Mrzeżynie

LINK

Zwiedzanie bunkrów w 
Nowym Dworku

LINK
Name Here

Przewóz dzieci na obóz w 
Nowym Dworku

LINK

Transport na wycieczkę 
(bunkry)

Name Here
LINK

Pobyt w ośrodku 
wypoczynkowym 

Nowy Dworek

LINK
 

https://drive.google.com/file/d/1qMvQHHwDLA7w-aaDCos6g5BgiW_3octK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/14OMfieneADUWUfJwxdSwhwKmRKi5VVR8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SyururUqXFWgdnrpJ3NCv6oMJ5bSbzMX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbtkxCjV3RExzFMmCc4hLv2YT0QMT2YY/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1meSIKK0pp4yDnotZH30NR57_6nCj5H5a/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1po216CbJvd0YdlV5WHPtZrOg9WUjZQHo/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jbtkxCjV3RExzFMmCc4hLv2YT0QMT2YY/view?usp=share_link


Organizatorzy:

Partner Strategiczny:

Partnerzy akcji:

Oraz 332 Fundatorów Uśmiechów przez akcję #PodarujWakacje!


