Rozliczenie zbiórki publicznej na pomoc poszkodowanym w wyniku
trzęsienia ziemi w Indonezji
Polski Czerwony KrzyŜ z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, zgodnie z
pozwoleniem wydanym w dniu 31 maja 2006 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, nr decyzji 57/2006 przeprowadził na terenie całej Polski zbiórkę publiczną na
rzecz poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Indonezję
Zebrano łącznie 75 336,09 zł.
Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki przedstawia poniŜsza tabela:
Rodzaj kosztu
Ogłoszenie o zbiórce
Koszty prowadzenia
rachunku
Obsługa prawna
Znaczki skarbowe na
opłacenie zezwolenia
Opłata kancelaryjna
Rozliczenie finansowe
Rozliczenie merytoryczne
RAZEM:

Kwota poniesionego
kosztu w zł
1 126,06
340,00

% udział kosztu w stosunku
do zebranej kwoty
1,49 %
0,45 %

2277,00
15,00

3,02%
0,02

100,00
1150,00
800,00
5808,06 zł

0,13 %
1,53 %
1,06 %
7,71 %

Dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez Polski Czerwony KrzyŜ wyniósł
69 528,03.
Polski Czerwony KrzyŜ wydatkował:
- 11 180,04 zł wydatkowano na 450 koców
- 33 032,67 zł wydatkowano na zakup 11 292 słoiczków z Ŝywnością dla niemowląt
- 25 034,40 zł wydatkowano na pastylki do odkaŜania wody
- 701,95 zł na wyjazd studyjny do Indonezji dla przedstawiciela PCK
- 61,00 zł na koszty odpraw celnej wysłanej pomocy
Co stanowi kwotę 70 010,06 zł
RAZEM wydatki na akcje pomocy dla poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w
Indonezji: 75 818,12 zł
W trzęsieniu ziemi o sile 6,3 stopnia w skali Richtera, które nawiedziło wyspę Jawę w
Indonezji 27 maja 2006 o 5:45 czasu lokalnego zginęły 5 749 osób, ranne zostało ponad
38 000 osób. Całkowitemu zniszczeniu uległo 127 000 domów, a dodatkowe 450 000 zostało
w znacznym stopniu uszkodzonych. Ocenia się, Ŝe kataklizm pozbawił domów 1 173 742
osoby.
JuŜ w pierwszych godzinach po wydarzeniu się katastrofy na miejscu pojawiły się ekipy z
Czerwonego KrzyŜa. Indonezyjski Czerwony KrzyŜ zmobilizował ponad 500 wolontariuszy i
pracowników do prowadzenia działań ratunkowych i pomocy tym co przeŜyli trzęsienie

ziemi. Ze strony Międzynarodowej Federacji Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca
wsparcia udzielało 150 osób, które prowadziły pomoc medyczną i humanitarną.
W pierwszym etapie akcji pomocy organizowanej przez Czerwony KrzyŜ 125 tys. rodzin
uzyskało wsparcie w postaci Ŝywności, namiotów, mat do spania, płacht brezentowych,
paczek higienicznych i dla dzieci, narzędzi. Przygotowano 5 400 schronień dla osób
pozbawionych domów. Ponad 31 tys. osób uzyskało pomoc medyczną, a zaszczepionych
zostało 850 tys.
Akcja pomocy doprowadziła takŜe do poprawy warunków dostępu do usług medycznych dla
325 tys. osób. Inną dziedziną aktywności Ruchu Czerwonego KrzyŜa w rejonie katastrofy jest
zaopatrzenie ludności w bezpieczna wodę pitną. W okresie trwania I fazy pomocy pogłębiono
i oczyszczono 565 studni, a w rejonach gdzie było to niemoŜliwe wodę dostarczano
cysternami w ilości ok. 40 tys. litrów dziennie.
TuŜ przed nastaniem pory monsunów dzięki środkom z akcji pomocy postawiono prawie 9
tys. tradycyjnych schronień z bambusa, które o wiele lepiej zabezpieczają przed uporczywymi
deszczami niŜ dostarczone wcześniej płachty brezentowe.

