Rozliczenie zbiórki publicznej na pomoc poszkodowanym przez huragany
w Zatoce Meksykańskiej
Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, zgodnie z
pozwoleniem wydanym w dniu 14 września 2005 r., przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, nr decyzji 110/2005 do dnia 14 września 2005 r. przeprowadził na terenie całej
Polski zbiórkę publiczną na rzecz poszkodowanych przez huragan w rejonie Zatoki
Meksykańskiej.
Zebrano łącznie 17 276,85 zł.
Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki przedstawia poniższa tabela:
Rodzaj kosztu

Kwota poniesionego
kosztu w zł
Prowizja od zagranicznego
80,00 zł
czeku bankowego
Koszty prowadzenia
400,00 zł
rachunku
RAZEM:

480,00 zł

% udział kosztu w stosunku
do zebranej kwoty
0,46 %
2,32 %

2,78 %

Dochód ze zbiórki pomniejszony o koszty poniesione przez Polski Czerwony Krzyż wyniósł
16 796,85 z czego:
-

16 796,85 zł przekazano na wsparcie działań Amerykańskiego Czerwonego
Krzyża na rzecz poszkodowanych przez huragany, które pojawiły się w Zatoce
Meksykańskiej

Amerykański Czerwony Krzyż przeprowadził największą w swojej historii operację
organizowania schronienia dla poszkodowanych przez huragany i zorganizował 1200
schronisk w 27 stanach. Wydano około 65 milionów posiłków (obiady i kanapki).
Zorganizowano do działania tysiące wolontariuszy medycznych, którzy zajęli się zarówno
zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym poszkodowanych. Kolejnym wyzwaniem było
łączenie rodzin. Została uruchomiona sieć informacji on-line, w której zarejestrowało się
340 000 osób poszukujących swoich najbliższych.
Do chwili obecnej Amerykański Czerwony Krzyż wydał następujące środki na pomoc
poszkodowanym:
1. Wsparcie w sytuacji krytycznej – wydano 1.450 miliarda USD; planuje się wydać
1 554 miliarda USD co stanowić będzie 73,4% kosztów projektu pomocy. Były to
środki za które zakupiono najważniejsze artykuły niezbędne do życia (koce, śpiwory,
leki, artykuły higieniczne, ubrania itp.)
2. Jedzenie i schronienie – wydano224 mln USD, planuje się wydać 227 mln co stanowić
będzie 10,8% kosztów projektu pomocy
3. Pomoc medyczna i psychologiczna- wydano 3 mln, planuje się wydać 7 milionów, co
Stanowic będzie 0,3 % kosztów projektu pomocy.
4. Pomoc dodatkowa świadczona przez Czerwony Krzyż – np. doradztwo w
indywidualnych przypadkach, wydano 32 mln USD, planuje się wydać 35 mln, co
Stanowic będzie 1,6% kosztów projektu pomocy

5. Program odbudowy po huraganie- planowany koszt projektu to 198 mln USD co
stanowić będzie 9,4% kosztów projektu pomocy
6. Kierowanie, pozyskiwanie środków, wydatki generalne- wydano 78 mln USD, planuje
się wydać 95 mln USD, co stanowić będzie 4,5% kosztów projektu pomocy
Ogólny koszt projektu pomocy wyniesie 2,116 miliarda USD.

