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

kwota
8 607,00
26 749,60
1 095,00
1 005,00
37 456,60

Informacja zawiera wstępne dane o kosztach, jakie zostały poniesione na działania Obywateli RP
w bieżącym miesiącu. 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
1. Akcje: miesięcznice, protesty pod sądami, komendami Policji itp., budowa
struktur regionalnych
Koszty organizacji wydarzeń: wynajem sal, materiały, rekwizyty, itp.
Region Mazowsze
Region Wrocławski
Region Łódź
Sprzęt: nagłośnienie, mikrofony, itp.
Region Mazowsze
Ulotki, broszury, banery, materiały reklamowe, etc.
Koszty ogólnopolskie
Region Mazowsze
Podróże, w tym związane z budową struktur regionalnych
Udział w kosztach stałych
suma
2. Prawybory
Koszty organizacji wydarzeń: wynajem sal, materiały, rekwizyty, itp.
Koszty ogólnopolskie
Sprzęt i produkcja: nagłośnienie, mikrofony, produkcja filmu
Region Wrocławski
Usługi związane z prowadzeniem projektu
Honoraria autorów/ekspertów
Podróże
Udział w kosztach stałych
suma

koszty

1 999,32
708,89
198,00
546,67
246,00
62,50
1 959,14
1 822,53
7 543,05

240,00
1 800,72
8 782,20
2 198,00
132,00
4 190,47
17 343,39

3. Pomoc prawna
Koszty opieki prawnej dla osób represjonowanych
Działalność ofensywna
Udział w kosztach stałych, w tym wynagrodzenia
suma
4. Działania związane z komunikacją i mediami
Sprzęt do produkcji materiałów

3 013,50
369,00
7 836,68
11 219,18
630,88

Opłaty za specjalistyczne oprogramowanie, portale społecznościowe,
komunikatory, opłaty abonamentowe
Materiały informacyjne, ulotki, broszury, materiały reklamowe

5 898,84
1 664,00

Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych, w tym
wynagrodzenia
Honoraria autorów/ekspertów
Udział w kosztach stałych
suma
5. Koszty zarządu/administracyjne
Podróże członków Zarządu i utrzymanie samochodu
Udział w kosztach stałych (wynagrodzenia i usługi doradcze, koszty najmu
i utrzymania biura, media, prowizje i opłaty)
suma
Łączne koszty

7 000,00
2 337,00
5 585,22
23 115,94
2 876,30
916,38
3 792,68
63 014,23

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 koordynatorów.

