Wrocław, 19-09-2022

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU IFL POLSKA DLA UKRAINY
za miesiąc: SIERPIEŃ 2022
Celem Funduszu IFL Polska dla Ukrainy (dalej: „Fundusz”) jest zaangażowanie się
w długoterminową i kompleksową pomoc osobom potrzebującym pomocy wskutek napaści zbrojnej
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które opuściły teren Ukrainy i znalazły się na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej. Pomoc przede wszystkim polega na wynajmie mieszkań na okres 1 roku dla rodzin (głównie
matek z niepełnoletnimi dziećmi). Napływ uchodźców (dalej: „Przyjaciół z Ukrainy”) skłonił Fundację
IFL Polska (NIP: 8943015539) do uruchomienia praktycznej pomocy, stosownie do §10 ust. 4
Statusu Fundacji:
„§10. Celami Fundacji są:
4. świadczenie pomocy charytatywnej oraz o charakterze opiekuńczym, w tym mającej charakter
pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz pomocy ofiarom katastrof,
klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą”.

Pragniemy wyrazić podziękowanie wszystkim osobom i organizacjom, które zdecydowały się
zaufać nam i kontynuować swoje zaangażowanie w niesieniu praktycznej pomocy. Dzięki Waszemu
zaangażowaniu w lipcu 2022 zebraliśmy wspólnie 8 657,15 PLN (słownie: osiem tysięcy sześćset
pięćdziesiąt siedem, 15/100 złotych).
Dzięki Waszej hojności dotychczas zebrane środki umożliwiają już wynajem 12 mieszkań,
czyli zapewnienie stałego schronienia na co najmniej 1 rok dla 12 rodzin z dziećmi. Ponadto szereg
dotychczasowych działań pomocowych i aktualnych działań.
Wydatki Funduszu lipcu 2022 roku sięgnęły kwoty 29 343,88 PLN i przeznaczone zostały
zgodnie z poniższym zestawieniem:
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Data

Rozchody

Kwota

09.08.2022

Wynajem i opłaty mieszkań 1-10 w lipcu 2022

18 i 22.08.2022

Wynajem, zaliczki i opłaty za mieszkania 11 i 12

4 700,00 PLN

1 do 31.08.2022

Żywność / ubrania / wyposażenie mieszkania dla podopiecznych
z Ukrainy

5 379,60 PLN

10,11 i 27.08.2022

Koszty paliwa

822,11 PLN
Razem do 31-08-2022:

•
•
•

18 442,17 PLN

29 343,88 PLN

Stan konta Funduszu IFL Polska dla Ukrainy wynosi z dniem 31-08-2022: 369 465,93 PLN
Z kwoty 100 000,00 PLN przeznaczonych w maju na zakup i transport produktów żywnościowych
i pomocowych dla mieszkańców Łucka pozostaje z dniem 31-08-2022: 56,82 PLN
Budżet Funduszu uwzględnia rezerwę finansową na wypadek uszkodzenia mienia (10 000,00 PLN)
oraz ogólną rezerwę na wypadek innych nieprzewidzianych wypadków (10 000,00 PLN),
łącznie: 20 000,00 PLN.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Zygmunt P. Karel – Prezes Fundacji IFL Polska
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