Wpływy i szacunkowe koszty w marcu 2018 r.
Wpływy
Zrzutka.pl
Darowizny na konto
PayPal
DotPay
Suma

kwota
46 316,00
30 162,01
2 290,00
3 010,00
81 778,01

Informacja zawiera wstępne dane o kosztach, jakie zostały poniesione na działania Obywateli RP
w marcu 2018. Większość działań wykonywana jest przez członków Ruchu wolontarystycznie.
Członkowie służą swoją wiedzą w wielu dziedzinach takich jak: informatyka, obsługa prawna,
tłumaczenia lub poświęcają czas na aktywność obywatelską. Tylko dzięki temu udaje się prowadzić
ich tak wiele.
Program/działanie

koszty

1. Akcje: miesięcznice, protesty pod sądami, komendami Policji itp.,
budowa struktur regionalnych
Koszty organizacji wydarzeń: wynajem sal, materiały, rekwizyty, itp.
Region Łódź
Sprzęt: nagłośnienie, mikrofony, itp.
Region Mazowsze
Ulotki, broszury, banery, materiały reklamowe, etc.
Region Mazowsze
Region Wrocławski
Region Puławy-Lublin
Podróże, w tym związane z budową struktur regionalnych
Udział w kosztach stałych

300,00
546,67

suma

1 045,00
1 077,09
189,00
1 899,85
2 050,77
7 108,39

suma

858,64
1 892,17
6 150,00
5 385,00
406,11
5 957,31
20 649,23

suma

4 551,00
9 049,75
13 600,75

2. Prawybory
Ulotki, broszury, banery, materiały reklamowe, etc.
Koszty ogólnopolskie
Region Wrocławski
Region Puławy-Lublin
Usługi związane z prowadzeniem projektu
Honoraria autorów/ekspertów
Podróże
Udział w kosztach stałych
3. Pomoc prawna
Koszty opieki prawnej dla osób represjonowanych
Udział w kosztach stałych, w tym wynagrodzenia

4. Działania związane z komunikacją i mediami
Opłaty za specjalistyczne oprogramowanie, portale społecznościowe,
komunikatory, opłaty abonamentowe
Materiały informacyjne, ulotki, broszury, materiały reklamowe

692,52
972,32

Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych (w tym
wynagrodzenia)
Honoraria autorów/ekspertów
Udział w kosztach stałych
suma

6 300,00
4 813,00
5 181,19
17 959,03

5. Koszty zarządu/administracyjne
Podróże członków Zarządu i utrzymanie samochodu

9 653,70

Udział w kosztach stałych (wynagrodzenia i usługi doradcze, koszty najmu i
utrzymania biura, media, prowizje i opłaty)

3 975,23

Jednorazowe koszty administracyjne, obowiązkowe przy prowadzeniu
fundacji/biura, typu: przegląd BHP, badania pracownicze, szkolenia, itp..
suma
Łączne koszty

150,00
13 778,93
73 096,33

Dziękujemy za wszystkie wpłaty, pozwalają one nie tylko finansować niektóre koszty akcji czy
pomocy prawnej, ale dzięki nim możemy też opłacić koszty stałe, takie jak: czynsz za lokal,
opłatę za serwer, Internet, czy wynagrodzenie 2 koordynatorów.

