Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Akcji Zapomóg SW AGH w Krakowie za 2021r.
W roku 2021 Zespół ds. Akcji Zapomóg pracował pod kierownictwem Kol. Stanisława Laska, w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mariusz Wilkosz
Janusz Czarnecki
Jan Jarominek
Andrzej Kacperski
Czesława Ropa
Marek Skuza
Renata Wacławik‐ Wróbel

Ze względu na panujący stan epidemiologiczny, działania Zespołu ds. Akcji Zapomóg były znacznie
utrudnione. Wszystkie posiedzenia odbywały się zdalnie.
W 2021 roku wpłynęło 14 wniosków o zapomogi, które zostały przeanalizowane w dwóch terminach
e‐mailowo i telefonicznie, pod kątem danych zawartych w kwestionariuszu oraz dokumentach
związanych z chorobą lub zdarzeniami losowymi. Przyznano 14 zapomóg na łączną kwotę 27700zł.
Zapomogi te zostały pokryte z tytułu 1% oraz darowizn przekazanych na konto Akcji Zapomóg.
W 2021 roku na cele AZ zostały przekazane darowizny w łącznej kwocie: 49 214,43 w tym:




Darowizny na rachunki bankowe: 19 027,49 zł
Darowizny gotówkowe: 1375,00 zł
Przychody z tytułu 1%: 28 811,94

Finanse AZ na 31.12.2021r. wyniosły:
Konto AZ: 144 135,50 zł
Kasa: 1790,81 zł
W 2021 roku zrealizowano również następujące zadania:
 Zorganizowano paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących podopiecznych.
 Wszystkim darczyńcom zostały wysłane podziękowania w formie dyplomów i potwierdzenia wpłat.
 Nawiązano współpracę z Działem socjalnym AGH, w celu rozszerzenia pomocy najpotrzebniejszym
osobom przez AZ.
 Przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla Wychowanka z Kuby, który poinformował Stowarzyszenie o
dramatycznej sytuacji finansowej i gospodarczej Wychowanków AGH w tym kraju, spowodowanym
katastrofalnym kryzysem gospodarczym na Kubie.
W imieniu podopiecznych Zespołu ds. AZ wyrażamy gorące podziękowania darczyńcom za ich
zrozumienie dla tej szlachetnej działalności za ich serdeczność.
W tym miejscu przekazuję serdeczne podziękowania za zaangażowanie dla Pani Pauliny Lichoń i Pani
Teresy Nosal z Sekretariatu SW AGH, oraz za ich wkład pracy w działania na rzecz Akcji Zapomóg.
Ponawiamy nieustanny apel o dalsze otwieranie się serc dla wspomagania naszych ciężko
doświadczonych wiekiem i losem życia członków SW AGH i ich Rodzin.

Przewodniczący ds. Akcji Zapomóg
Kol. Stanisław Lasek

