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MARZEC 2019 – GRUDZIEŃ 2020
Informacja finansowa z działalności Inicjatywy
„Zranieni w Kościele”
1) Informację finansową za pierwszy rok działalności Inicjatywy „Zranieni
w Kościele” (marzec 2019 – luty 2020) ogólnie przedstawiliśmy w dokumen‑
cie z 20 kwietnia 2020 r.
2) Po dwóch kalendarzowych latach działalności Inicjatywy zdecydowaliśmy
się przedstawiać informację finansową w ujęciu kalendarzowym, aby rozli‑
czenie Inicjatywy było czytelniejsze.
3) Poniżej przedstawiamy informacje finansową (wpływy i wydatki) Inicja‑
tywy „Zranieni w Kościele” w podziale na Rok I – marzec – grudzień 2019
i Rok II – styczeń – grudzień 2020 r.
4) Inicjatywa „Zranieni w Kościele” powstała dzięki wielomiesięcznej pracy
społecznej grupy osób świeckich. Od marca 2019 r. – kiedy został urucho‑
miony telefon wsparcia – kilkadziesiąt osób pracowało na rzecz osób zranio‑
nych przez dziesiątki, a niekiedy setki godzin całkowicie nieodpłatnie.
Wszelkie niezbędne koszty były ponoszone z pieniędzy warszawskich
instytucji‑inicjatorów: Klubu Inteligencji Katolickiej, Laboratorium „Więzi”
i Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu.
5) Poszukiwanie środków finansowych na rozwój działalności Inicjatywy
„Zranieni w Kościele” spotkało się, zwłaszcza w pierwszym roku działalności,
z bardzo pozytywnym oddźwiękiem wśród darczyńców – zarówno świeckich,
jak i duchownych.
6) Tym samym podstawowa działalność Inicjatywy w roku 2020 została
zabezpieczona dzięki hojności wspierających nas osób. Dzięki tym fundu‑
szom mogliśmy w drugim roku działalności zapewnić Inicjatywie rozwój,
profesjonalizację i opłacanie niektórych zadań. Wciąż jednak duża część
pracy opiera się na aktywności społecznej.
7) Zabezpieczenie finansowe Inicjatywy nieustanie jest troską Zespołu Koor‑
dynującego w celu zapewnienia i utrzymania stabilności oraz w trosce
o długofalowość działalności Inicjatywy „Zranieni w Kościele”.
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8) Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca i wsparcie
szeregu instytucji i osób. W sposób szczególny chcemy podziękować Cen‑
trum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum, Fundacji Dajemy Dzie‑
ciom Siłę, Fundacji Stop Przedawnieniu, Fundacji Świętego Józefa
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Konferencji Episkopatu Polski. Dziękujemy wspierającym nas psychologom,
terapeutom, prawnikom, duszpasterzom, Delegatowi KEP ds. Ochrony
Dzieci i Młodzieży oraz jego Biuru, a także innym przedstawicielom Kościoła.
Podziękowania należą się także wolontariuszom, w tym autorowi strony
internetowej, wspaniałym darczyńcom, przedstawicielom mediów informu‑
jących o Inicjatywie oraz wszystkim, którzy wspierają nas radą, dobrym
słowem oraz modlitwą.
9) Nade wszystko dziękujemy zaś osobom skrzywdzonym, które zdecydo‑
wały się zadzwonić na nasz telefon, podjąć bezpośredni kontakt, brać udział
w grupie wsparcia. Dziękujemy za okazane nam zaufanie oraz odwagę, któ‑
rej wymaga zgłoszenie doznanej krzywdy.
Zespół Koordynujący Inicjatywy „Zranieni w Kościele”

ROK I – PODSUMOWANIE FINANSOWE 2019 R.
(marzec – grudzień)
A. WPŁYWY 2019 (marzec – grudzień), łącznie: 154 400,40 zł
(darowizny regularne i jednorazowe, zrzutka.pl, 1% OPP), w tym:
I.

wpłaty regularne: 39 752,68 zł
(min. 4 wpłaty w roku, od 12 osób)
II. wpłaty jednorazowe: 81 794,22 zł
(od 88 osób, najwyższa jednorazowa wpłata
indywidualna: 45 587,79 zł)
III. wpłaty przez portal zrzutka.pl: 30 007,50 zł
(od 191 osób)
IV. wpłaty z tytułu 1% dla OPP: 2 846,00 zł
B. WYDATKI 2019 (marzec – grudzień), łącznie: 11 244,09 zł
(osobowe, programowe, inne), w tym:
I.
II.
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III.

wydatki osobowe: 4 831,54 zł
(koordynator Grupy Inicjatywnej Inicjatywy „Zranieni w Kościele”)
wydatki programowe: 4 400,24 zł
(druk i wysyłka materiałów, przygotowanie konferencji, podróż
służbowa, promocja w mediach społecznościowych)
wydatki inne: 2 012,31 zł
(abonament telefoniczny, domena, usługi informatyczne)

C. WYNIK na zakończenie 2019 roku (A – B): 143 156,31 zł
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ROK II – PODSUMOWANIE FINANSOWE 2020 R.
(styczeń – grudzień)
A. WPŁYWY 2020 (styczeń–grudzień), łącznie: 70 762,54 zł
(darowizny regularne i jednorazowe, zrzutka.pl, 1% OPP, dotacje
celowe z Fundacji Świętego Józefa KEP), w tym:
I.

wpłaty regularne: 16 838,00 zł
(min. 4 wpłaty w roku, od 24 osób)
II. wpłaty jednorazowe: 24 228,34 zł
(od 56 osób, w tym 3 wpłaty grupowe: 1 010,00 zł, 2 145,34 zł
i 9 336,00 zł, najwyższa jednorazowa wpłata indywidualna:
2 000 zł)
III. wpłaty przez portal zrzutka.pl: 12 693,50 zł
(od 107 osób)
IV. wpłaty z tytułu 1% dla OPP: 1 562,20 zł
V. dotacje celowe: 15 440,50 zł, w tym:
i.
9 040,50 zł z dotacji z Fundacji Świętego Józefa KEP
(cel: druk i wysyłka plakatów, materiałów informacyjnych
i listu Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
do wszystkich parafii w Polsce)
ii. 6 400,00 zł z dotacji Fundacji Świętego Józefa KEP
(cel: utworzenie i prowadzenie w okresie
wrzesień–grudzień 2020 r. spotkań grupy
wsparcia dla osób skrzywdzonych przemocą
seksualną przez ludzi Kościoła).
B. WYDATKI 2020 (styczeń – grudzień), łącznie: 122 715,73 zł
(osobowe, programowe, inne), w tym:
wydatki osobowe: 66 314,31 zł
(koordynatorka Zespołu Koordynującego Inicjatywy
„Zranieni w Kościele”, asystentka osób Zranionych, księgowa)
II. wydatki programowe: 53 813,57 zł
(konsultanci, wtorkowe dyżury, grupa wsparcia, druk
i wysyłka plakatów, tłumaczenia rekomendacji,
przygotowanie konferencji, podróż służbowa, kampania
informacyjna w mediach społecznościowych)
III. wydatki inne: 2 587,85 zł
(abonament telefoniczny, domena, usługi informatyczne,
koszty sądowe, drobne zakupy materiałów, transport, sprzęt
do pracy)

I.

Więcej informacji:
www.zranieni.info
info@zranini.info

C. WYNIK na zakończenie 2020 roku (A – B + C2019): 91 203,12 zł

