„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ”

KРАЕН ОТЧЕТ НА ДАРЕНА СУМА
“ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ” 2018 г.
30.09.2019 год.
1. Име на организацията:
Фондация „Конкордия България“
2. Име на финансирания проект:
«Моят дом е моята крепост - уютна и предразполагаща среда за децата от Детска
къща Конкордия»
3. Дарена сума:
2.1. От Райфайзенбанк България – 3042.00 лв.
2.2. От служителите на банката – 435.00 лв.
2.3. От външни дарители (банков превод, Райфайзен онлайн, Виртуален ПОС)1006.00 лв.
2.4. От дарителски SMS (DMS)- все още нямаме информация
Общо към 30.09.2019 – 4483.00 лв.
4. Усвоена

сума

към

30

Септември

2019

г.

и

кратко описание

за

използването на дарението
Благодарение на дарението от кампанията «Избери, за да помогнеш»
проекта 30.09.2019 сме завършили ремонта на две бани в къщата

в края на
- банята на

момчетата и общата тоалетна с мивка, която се намира на първия етажа, където е
кухнята и трапезарията за децата.
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Ремонтът е осъществен от избрана след преглед на три оферти фирма «АЛДО»
ООД.
Ремонтирана е изцяло тоалетната на първия етаж, като включително е направен
ремонт на водопроводната и канализационна система в помещението.
В банята на момчетата на втория етаж са подменени изцяло плочките, тоалетната и
мивката, вкл. и аксесоарите в банята.
Децата сега с по-голямо желание се включват в дейностите по поддръжка на
хигиената в банята, както и я използват с по-голяма радост за ежедневните си
хигиенни нужди.
В допълнение стените в коридора са изрисувани за още по-голям уют. Децата с
удоволствие се включиха и в този процес на разкрасяване на средата в къщата.

Баня на момчетата, след ремонта

2

„ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ”

Тоалетна с мивка на първия етаж – след ремонта

5. Разходно-оправдателни документи (приложения)
Разходите направени по проекта са както следва:
Описание
1

Номер и дата

Извършване на СМР – ремонт на 1280/23.05.2019

Стойност в лв.
4033,30

бани
2

Аксесоари за баня

0240149958/17.05.2019

72,75

3

Аксесоари за баня

0230117563/30.07.2019

84,11

4

Бои и материали

0240152621/13.08.2019

44,61

5

Лампи и материали

7005000417/04.09.2019

76,22

6.

Материали за боядисване

7008001376/19.09.2019

194,79

7.

Материали

260118120/18.09.2019

29,83
4535,61

Дата: 30.09.2019
Съставил: Юлия Йорданова
Мениджър „Фондонабиране и комуникация“
Julia.yordanova@concordia.bg
Фондация „Конкордия България“
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