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KOMU I JAK POMAGA FUNDACJA?
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” pomaga wszystkim dzieciom chorym i niepełnospraw-
nym, w momencie dopełnienia przez ich rodziców/opiekunów odpowiednich formalności.

SUBKONTA 

Co to jest subkonto?

Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej 
osoby. 

W jaki sposób można założyć subkonto
dla chorego lub niepełnosprawnego
dziecka?

Aby założyć subkonto w Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” należy przesłać  
do Fundacji lub przynieść osobiście oryginały następujących dokumentów:

• PODANIE Z PROŚBĄ O ZAŁOŻENIE SUBKONTA wraz z opisem choroby.  
W podaniu należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta i krótko przedstawić 
historię choroby dziecka. Prośba powinna zawierać oryginalny podpis rodzica  
bądź prawnego opiekuna kandydata, a także dokładny adres zwrotny.

• ORYGINALNE ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające chorobę.  
Zaświadczenie powinno być napisane w języku polskim. Może być ono  
wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu. 
Ważne! Przyjmujemy tylko oryginały zaświadczeń lekarskich lub ich kserokopie 
poświadczone przez lekarza za zgodność z oryginałem.

• Ksero ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, jeżeli orzeczenie zostało wydane.

• ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH lub własnoręcznie napisane oświadczenie 
zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny. Przykład: 
Oświadczam, że średni miesięczny dochód na rodzinę ….. osobową wynosi ……….. 
netto/brutto. Nasza sytuacja materialna nie pozwana na samodzielnie sfinanso-
wanie leczenia i rehabilitacji dziecka lub innych związanych z nim wydatków.

Do dochodów należy wliczyć wszystkie pobierane przez opiekunów  
dodatki i zasiłki. Fundacja nie ma określonych progów dochodowych.

• ZDJĘCIE kandydata na Podopiecznego, które należy podpisać na odwrocie (może 
być to zdjęcie dowodowe, jak i z rodzinnego albumu). Format zdjęcia nie ma znaczenia.

Wskazane dokumenty należy przesłać na adres:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
lub dostarczyć osobiście:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
                                         ul. Pańska 98 lok. 201, 00-837 Warszawa

Po dopełnieniu tych formalności zostaną przesłane Państwu formularze Deklaracji 
Członkowskiej i Porozumienia wraz z Regulaminami w dwóch egzemplarzach. Po 
zapoznaniu się z nimi należy je wypełnić i podpisać. Pojedynczy komplet dokumentów 
należy odesłać do Fundacji.

Kto może założyć subkonto? 

W Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” subkonto może założyć chora lub potrzebująca po-
mocy osoba do 18 roku życia. Choroba kandydata na Podopiecznego musi zostać potwierdzona 
oryginalnym zaświadczeniem lekarskim.

Czy Fundacja pobiera prowizje za prowadzenie subkonta?

Fundacja nie pobiera żadnej prowizji oraz opłat za prowadzenie subkonta i obsługę księgową pro-
wadzonego rachunku. 100% wpływów na subkoncie Podopiecznego pozostaje do jego dyspozycji.
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Jak powinno wyglądać zaświadczenie lekarskie potrzebne do założenia 
subkonta? (Oryginał czy ksero? Od lekarza pediatry, pierwszego kontaktu, 
czy specjalisty?)

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez lekarza, powinno zawierać oryginalny 
podpis lekarza i jego pieczątkę. Nie ma znaczenia czy zaświadczenie wystawi lekarz specjalista, 
lekarz rodzinny czy lekarz pierwszego kontaktu. Zwracamy jednak uwagę na fakt, iż lekarzem 
nie jest psycholog, logopeda oraz rehabilitant.

Jak sprawdzić czy dziecko ma już założone subkonto? 

Aby sprawdzić czy dziecko ma już założone subkonto, należy wejść na stronę internetową Fun-
dacji: www.dzieciom.pl i wpisać w wyszukiwarce Podopiecznych nazwisko i imię dziecka. Jeśli 
minął termin, w którym subkonto powinno być założone, a dane dziecka nie widnieją na stronie 
internetowej należy skontaktować się z działem subkont. W przypadku braku odpowiedzi ze 
strony Fundacji na przesłane Porozumienie, po upływie 3 tygodni, prosimy o kontakt telefoniczny 
22 486 96 99.

Profile Podopiecznych zamieszczane są na stronie internetowej Fundacji po upływie około 
2 tygodni od założenia subkonta. Zdjęcia dzieci mogą ukazywać się na stronie internetowej 
później niż dane dziecka. Jest to związane z procesem aktualizacji danych na stronie.

Jak założyć subkonto dla rodzeństwa?

W przypadku założenia subkonta dla dwójki lub więcej 
dzieci należy przesłać:

• Jedno PODANIE Z PROŚBĄ O ZAŁOŻENIE SUB-
KONTA wraz z opisem chorób,

• Jedno ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH lub własnoręcznie napisane oświadcze-
nie zawierające informację o średnich miesięcznych zarobkach rodziny,

• Osobne ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE dla każdego z dzieci,

• ZDJĘCIA każdego dziecka lub jedno zdjęcie, na którym znajdują się dzieci,

• Kserokopie ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, jeżeli orzeczenia zostały wydane. 

Każdemu Podopiecznemu nadawany jest INDYWIDUALNY NUMER EWIDENCYJNY. 
Jeden z numerów będzie subkontem nadrzędnym tzn. będą na nim dokonywa-
ne wszelkie transakcje dotyczące rodzeństwa oraz zamieszczane wiadomości od 
fundacji. Drugi lub następny numer będą numerami podrzędnymi, tzn. nie będą 
dokonywane na nim żadne transakcje, ani nie będą zamieszczane żadne wiado-
mości od fundacji. Na numer podrzędny nie ma również możliwości zalogowania 
przez internet i telefon.

Czy pojęcia: numer ewidencyjny, identyfikacyjny, subkonta oznaczają to 
samo?

TAK, oznaczają to samo i chodzi o ten sam numer. 

Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne do założenia subkonta? 

NIE, Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest konieczne do założenia subkonta w Fundacji Dzie-
ciom „Zdążyć z Pomocą”.

Ile trwa założenie subkonta?

Czas zakładania subkonta zależy w dużej mierze od liczby chętnych nadsyłających swoje zgło-
szenia do Fundacji. Jeśli dokumenty zostaną wysłane tradycyjną pocztą zakładanie subkonta 
będzie trwało około 5 tygodni. W przypadku, gdy rodzice bądź opiekunowie Podopiecznego 
zgłoszą się osobiście do Fundacji i podpiszą Porozumienie, procedura ta skraca się do 10 dni 
roboczych.
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Na stronie internetowej jest błąd w imieniu/nazwisku dziecka, jak można 
to zmienić?

W tym celu należy skontaktować się z działem subkont: 
subkonta@dzieciom.pl  

Imię i nazwisko mojego dziecka powtarza się. 
Jakie są możliwości dokonania tzw. „dopisku” 
do imienia i nazwiska? 

W takim wypadku przy imieniu i nazwisku dopisujemy nazwę 
miejscowości, z której pochodzi Podopieczny (np. Jan Kowalski Warszawa). Wszelkie wpłaty 
przekazujemy na „Jan Kowalski Warszawa” a nie na „Jan Kowalski”. 

Jestem Podopiecznym Fundacji X. Czy mogę się zapisać do Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą”? 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zezwala na to, by ich Podopieczni byli zrzeszeni w innych 
fundacjach lub stowarzyszeniach. 

Czy osoby pełnoletnie mogą założyć subkonto w Fundacji?

NIE, Fundacja nie wyraża zgody na zakładanie subkont przez osoby pełnoletnie.

Komu refundowane są koszty w przypadku rozwodu/separacji/braku 
wspólnej opieki nad dzieckiem? 

W sytuacji, kiedy Porozumienie zostało podpisane przez obydwoje rodziców, a następnie władza 
rodzicielska jednego z nich została z jakichś powodów ograniczona, wymagany jest dokument 
potwierdzający ten fakt (np. Wyrok sądowy potwierdzający fakt, że tylko jednemu rodzicowi 
przysługuje władza rodzicielska i prawo decydowania o istotnych sprawach dziecka).  

Czy subkonto wygasa, jeżeli Podopieczny Fundacji kończy 18 lat?

NIE, subkonto pełnoletniego Podopiecznego nadal jest aktywne. 

W jaki sposób można zamknąć subkonto?

Aby zamknąć subkonto należy przesłać na adres Fundacji Podanie z prośbą o zamknięcie sub-
konta lub kopię Aktu zgonu Podopiecznego (w przypadku śmierci Podopiecznego). Następnie 
rodzic otrzymuje formularz Wypowiedzenia Porozumienia, który należy podpisać i odesłać 
do Fundacji. Okres wypowiedzenia trwa 1 miesiąc. 

POCZTA PRZYCHODZĄCA 

Jak długo trwa wpisywanie korespon-
dencji przychodzącej do systemu 
ewidencyjnego Fundacji?

Korespondencja wpisywana jest na pocztę 
Podopiecznych na bieżąco. W momencie, kiedy 
do Fundacji dociera dużo listów może wystąpić 
opóźnienie w jej wpisywaniu.

Na który adres należy przysyłać faktury do refundacji – na ul. Łomiańską 5 
czy ul. Pańską 98 lok 201?

Faktury należy przesyłać na adres głównej siedziby 
Fundacji: 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

lub dostarczyć osobiście na ul. Pańską 98 lok. 201 
w Warszawie.

RACHUNKI, FAKTURY,  
PRZELEWY I SPOSOBY  
PŁATNOŚCI

Jak powinna wyglądać poprawnie 
wystawiona faktura/rachunek, 
aby zostały zrefundowane?

Rachunki i faktury podlegające refundacji muszą być:
• WYSTAWIONE NA FUNDACJĘ. W wyjątkowych sytuacjach faktury/rachunki mogą być 

wystawione na Podopiecznego/jego rodzica, tj. w przypadku, gdy jest kilku płatników (np. 
NFZ, PCPR, MOPS, GOPS). Wyjątek stanowią również faktury zagraniczne, które powinny 
być wystawione na Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego.

• Przesłane do Fundacji w ORYGINALE,
• Z dopiskiem: NUMER CZŁONKOWSKI, NAZWISKO I IMIĘ PODOPIECZNEGO, 
• Bez ŻADNYCH SKREŚLEŃ I POPRAWEK na pierwszej stronie,
• OPISANE co do celowości zakupu i PODPISANE NA ODWROCIE (przez rodzica/opiekuna  

Podopiecznego),
• Wyłącznie za zakupy i usługi dla Podopiecznego, a nie dla innych członków rodziny,
• Wystawione do wysokości dostępnych środków na subkoncie Podopiecznego.
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Jaki jest czas refundacji faktur  
i czy jest liczony od dnia przyjścia 
listu do Fundacji, czy też wpisania 
do jej systemu ewidencyjnego?

Fundacja dokona wszelkich starań, by refun-
dacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni robo-
czych, licząc od dnia wpisania dokumentów do 
systemu ewidencyjnego. 

Co to jest Zestawienie kosztów 
i jak się je wypełnia? 

Zestawienie kosztów stanowi jeden z Załączników, który rodzice otrzymują wraz z Porozu-
mieniem podczas zakładania subkonta.
4a – koszty diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
4b – koszty poprawy warunków socjalno-bytowych,
4c – faktury, rachunki, które Fundacja opłaca bezpośrednio do kontrahenta/wystawcy

Zawierają one:
• dane Podopiecznego (numer ewidencyjny, nazwisko, imię), dane osobowe i teleadresowe rodzica,
• wykaz faktur i rachunków, które rodzice przesyłają do refundacji,
• numer konta bankowego, na który ma wpłynąć przelew.

Jak długo są ważne faktury?

Refundacji podlegają faktury wystawione od dnia zawarcia Porozumienia. Można je przesyłać na 
adres Fundacji w chwili, kiedy na subkoncie Podopiecznego znajdują się środki pieniężne. Przedsta-
wione do rozliczenia faktury, rachunki bądź inne dowody księgowe nie mogą być starsze niż 5 lat.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać przedpłatę na leczenie 
zagraniczne?

Aby otrzymać przedpłatę na leczenie za-
graniczne należy podpisać z Fundacją Po-
rozumienie o udzielenie przedpłaty. Do 
Porozumienia niezbędne jest dołączenie 
zaświadczenia z kliniki bądź szpitala, które 
potwierdzi planowany wyjazd. Wraz z Poro-
zumieniem oraz zaświadczeniem rodzice/
opiekunowie Podopiecznego powinni przed-
stawić własnoręcznie sporządzony kosztorys 
planowanych wydatków.

Czy środki zgromadzone na subkoncie należy wykorzystać w określonym 
czasie? 

Środki zebrane na subkoncie można wykorzystać w wybranym przez rodziców momencie, ade-
kwatnie do potrzeb Podopiecznego. 

Wyjątek stanowią:
• wpływy ze zbiórki publicznej, które powinny być wydatkowane w przeciągu sześciu miesię-

cy od daty zakończenia zbiórki,
• darowizny celowe, których termin rozliczenia i cel wydatkowania środków wynika z dołą-

czonej umowy darowizny.

Czy numer subkonta jest konieczny w tytule wpłaty?

Tytuł wpłaty darowizny powinien, oprócz nazwiska i imienia Podopiecznego, zawierać jego numer 
identyfikacyjny. Podanie numeru znacznie ułatwia i przyspiesza księgowanie wpłat na subkontach.

Dlaczego faktury/rachunki mogły nie zostać zrefundowane? Dlaczego 
refundacja została wstrzymana?  

Dzieje się tak w przypadku, gdy faktury/rachunki:
• nie zostały przesłane do Fundacji w oryginale, ale w formie kopii, skanu, faksu, duplikatu;
• zostały przesłane drogą e-mailową;
• zawierają skreślenia i poprawki na pierwszej stronie;
• nie są opisane co do celowości zakupu i podpisane na odwrocie;
• nie dotyczą zakupów i usług dla Podopiecznego, ale dla innych członków rodziny;
• przewyższają kwotą stan środków na subkoncie Podopiecznego;
• wystawione zostały na innego Podopiecznego.

A także w sytuacjach kiedy:
• brakuje potwierdzeń zapłaty do dokumentów wystawionych na przelew (dotyczy rachun-

ków/faktur do refundacji);
• brakuje tłumaczeń faktur zagranicznych. Tłumaczenie dokumentu powinno zostać wyko-

nane przez tłumacza przysięgłego. Wyjątek stanowią faktury zagraniczne za leki, suplemen-
ty diety, dojazdy, których nie ma konieczności tłumaczenia na język polski;

• brakuje faktury właściwej/końcowej do pro formy;
• brakuje numeru konta bankowego, na który ma zostać dokonana zapłata/refundacja za 

faktury/rachunki;
• brakuje poświadczeń do faktur/rachunków/biletów za dojazdy. Zaświadczenie potwier-

dzające cel dojazdu należy dołączać każdorazowo;
• jednorazowe zestawienie faktur/rachunków dotyczące poprawy warunków socjalno-byto-

wych przekroczyło kwotę 500 zł;
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Jak przebiega refundacja leczenia dziecka, zakupu lekarstw i innych środków?

Aby można było ubiegać się o refundację, najpierw musi nastąpić zakup w formie gotówkowej 
lub bezgotówkowej. 

W systemie gotówkowym rodzic płaci np. za lekarstwa ze swoich pieniędzy i bezwzględnie musi 
wziąć fakturę lub inny rodzaj rachunku wystawionego na Fundację. Po przesłaniu do nas doku-
mentu (wraz z odpowiednim Załącznikiem: 4a, 4b) pieniądze przelewane są na konto rodzica. 

Jeżeli rozliczamy się bezgotówkowo, powinniśmy wziąć fakturę lub rachunek na Fundację, gdzie 
formą zapłaty jest przelew. Pieniądze zostaną przesłane na konto wystawcy rachunku. Faktura/
rachunek  bądź inny dowód księgowy do zapłaty musi zostać wysłany do Fundacji wraz z załącz-
nikiem 4c, w przeciwnym razie nie zostanie on opłacony.

Jakie rzeczy podlegają refundacji?

Refundacji ze środków zebranych na subkoncie Podopiecznego podlegają wydatki określone 
w Wykazie wydatków w ramach pomocy społecznej, który stanowi jeden z Załączników 
Porozumienia.

Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia i rehabilitacji Pod-
opiecznego, zalicza się koszty związane z:

a) turnusami rehabilitacyjnymi, wyjazdami zdrowotnymi,
b) rehabilitacją ruchową, zajęciami usprawniającymi, zabiegami leczniczymi, terapią psycholo-
giczną i psychoterapią, terapią logopedyczną, neurologopedyczną, innymi terapiami stymulują-
cymi rozwój Podopiecznego;
c) lekarstwami przyjmowanymi na stałe i doraźnie, szczepionkami, suplementami diety;
d) protezami;
e) operacjami, pobytami w szpitalach (także dla osoby towarzyszącej), wizytami u specjalistów;
f) sprzętem rehabilitacyjnym, medycznym, ortopedycznym, wózkami spacerowymi;
g) środkami: higienicznymi, pielęgnacyjnymi, a w niezbędnym zakresie także środkami czystości;
h) transportem Podopiecznego w celach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (nie-
zbędne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej lub specjalisty – pieczęć na odwrocie 
faktur/rachunków/biletów przejazdowych, albo dowodu księgowego lub zaświadczenia potwier-
dzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy transport Podopiecznego);
i) obuwiem: ortopedycznym, profilaktycznym;
j) likwidacją barier architektonicznych, zakupem ramp podjazdowych, schodołazów, podnośników, 
szyn podjazdowych, wind,  jeżeli część kosztów pokrywa PCPR, PFRON, MOPS lub zalecone zostały 
przez kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, peda-
goga, społecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
k) zakupem sprzętu komputerowego, 
akcesoriów komputerowych i opro-
gramowania, jeżeli część kosztów po-
krywa PCPR, PFRON, MOPS lub zostały 
zalecone przez kompetentne w tym 
zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, 
terapeutę, instruktora, pedagoga, spo-
łecznego opiekuna środowiskowego 
(niezbędne pisemne zaświadczenie od 
specjalisty);
l) sprzętem sportowym typu bieżnia,
rower, trampolina itp., zalecanym przez 
kompetentne w tym zakresie osoby, tj.: 
lekarza, psychologa, terapeutę, instruk-
tora, pedagoga, społecznego opiekuna 
środowiskowego  (niezbędne pisemne 
zaświadczenie od specjalisty);
m) zakupem zwierząt do terapii, a także ich utrzymaniem i szkoleniami, zaleconym przez kom-
petentne w tym zakresie osoby, tj.: lekarza, psychologa, terapeutę, instruktora, pedagoga, spo-
łecznego opiekuna środowiskowego (niezbędne pisemne zaświadczenie od specjalisty);
n) specjalistycznymi dietami (np. bezglutenową, bezmleczną); 
o) pomocami dydaktycznymi, edukacją Podopiecznego (w tym opłatami za przedszkole, studia, 
kursy podnoszące kwalifikacje Podopiecznego);
p) usługami opiekuńczymi.
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Do wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów poprawy warunków socjalno-bytowych Pod-
opiecznego, zalicza się koszty związane z poprawą bytu materialnego, zdrowia i higieny Podopiecz-
nego, o ile związane są z zaspokajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

Jeśli wydatki wykraczają poza powyższą listę lub jednorazowe zestawienie kosztów poprawy 
warunków socjalno-bytowych  przekracza 500 zł, konieczne jest każdorazowe napisanie in-
dywidualnej, uzasadnionej prośby do Zarządu Fundacji o możliwość wykorzystania środków 
z subkonta Podopiecznego na dany cel. Dopiero po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji, 
można przesyłać odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszonego wydatku.

Podanie do Zarządu Fundacji powinno zawierać cel, umotywowanie oraz przybliżoną wartość 
planowanego zakupu. Prośby skierowane do Zarządu rozpatrywane są w terminie 14 dni robo-
czych od daty otrzymania przez Fundację korespondencji. Decyzja Zarządu ukaże się w zakładce 
poczta przychodząca na subkoncie Podopiecznego.

JAK POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE 
NA LECZENIE I REHABILITACJĘ?
 

APELE

W jaki sposób mogę pozyskiwać fundusze?

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” stworzyła specjalną platformę – Akademia Dzieciom, 
dzięki której rodzice Podopiecznych mogą dowiedzieć się jak skutecznie pozyskiwać fundusze 
na leczenie i rehabilitację dziecka. Korzystanie z Akademii Dzieciom jest bezpłatne, a dostęp do 
niej mają tylko rodzice/opiekunowie Podopiecznych.

Jak powinien wyglądać apel? 

Apel do indywidualnych odbiorców powinien zawierać: nazwę i krótki opis choroby Podopiecz-
nego, określony cel, na realizację którego gromadzone są fundusze, krótki opis postępów 
w dotychczasowym leczeniu, ewentualnie – ile brakuje do uzbierania całej kwoty potrzebnej 
na zrealizowanie konkretnego celu np. na operację. Ponadto opis sytuacji materialnej, zdjęcie 
Podopiecznego (opcjonalnie) i dane kontaktowe rodziców/opiekunów (np. adres e-mail, numer
telefonu). Treść całego apelu nie powinna przekroczyć jednej strony formatu A4. Prawidłowo 
zredagowany apel z prośbą o wpłaty darowizn powinien zawierać LOGO FUNDACJI oraz nastę-
pujące informacje: 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
tytułem: NUMER SUBKONTA  NAZWISKO  I  IMIĘ  PODOPIECZNEGO - darowizna na pomoc  

i ochronę zdrowia

np.  654321  KOWALSKI  JAN - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Prosimy o nieużywanie znaków interpunkcyjnych pomiędzy numerem subkonta,  
nazwiskiem i imieniem.

Apel z prośbą o przekazanie 1% podatku powinien dodatkowo zawierać informacje:

Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w deklaracji podatkowej, w rubryce WNIOSEK  
O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU  

PUBLICZNEGO (OPP) wpisać KRS: 0000037904, a w polu INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 
NUMER SUBKONTA  NAZWISKO  I  IMIĘ  PODOPIECZNEGO

np.  654321  KOWALSKI  JAN

Prosimy także o dodanie do treści apelu poniższego zdania:

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich 
danych organizacji pożytku publicznego – dzięki temu będziemy wiedzieli, kto udzielił wsparcia 
naszym Podopiecznym.

Apele można wysyłać do osób prywatnych, firm, instytucji, a także umieszczać go w szkołach, 
zakładach pracy, kościołach etc.

Wszystkie apele przed skierowaniem ich do odbiorców powinny zostać przedstawione Fundacji  
i uzyskać jej akceptację. Prosimy zatem o przesyłanie projektów apeli na adres apele@dzie-
ciom.pl. W temacie wiadomości prosimy wpisywać: numer subkonta, imię i nazwisko Pod-
opiecznego. W razie trudności z przygotowaniem materiałów pracownicy Fundacji służą po-
mocą tel. 22 486 96 99.

Aby skorzystać 
z Akademii należy  
na stronie Fundacji  

zalogować się  
na swoje konto  

www.dzieciom.pl/ 
logowanie/
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Jaś ma… lat i choruje na… 

W czasie swojego krótkiego życia 

przeszedł już kilka operacji i jest  

pod stałą opieką wielu 

specjalistów. Niestety koszty 

leczenia i rehabilitacji 

przewyższają nasze możliwości 

finansowe. Dlatego prosimy o pomoc,  

bo chcemy by nasz synek był w przyszłości samodzielny. 
Jeżeli możecie państwo przyczynić się do leczenia i rehabilitacji 
Jasia, prosimy o wpłaty darowizn i przekazanie 1% podatku.

 
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Tytułem: nr subkonta nazwisko i imię – darowizna 

                                  na pomoc i ochronę zdrowia 
 

Można też przekazać 1% podatku. Wystarczy w rozliczeniu rocznym wpisać: 
KRS 0000037904, 

a w polu "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE”: nr subkonta nazwisko i imię 

Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażenie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego.

Dane kontaktowe rodziców – e-mail, telefon  
www.dzieciom.pl/podopieczni/nr ewidencyjny 

ZDJĘCIE DZIECKA 

Wzór apelu o pomoc Jak poprawnie zredagować apel dla rodzeństwa?

Apel dla rodzeństwa powinien zawierać opis choroby poszczególnych dzieci, sposoby walki z nią, 
postępy w dotychczasowym leczeniu. W apelu warto umieścić informację o kwotach, jakie wyda-
wane są miesięcznie na leczenie i rehabilitację, ewentualnie ile brakuje do uzbierania całej kwoty, 
potrzebnej np. na operację. Apel powinien też zawierać krótką informację o sytuacji finansowej 
rodziny. Jednocześnie apel nie może być zbyt długi, nie powinien przekraczać strony A4.

W apelu dla rodzeństwa, podobnie jak w apelach indywidualnych, powinny znajdować się: 
LOGO FUNDACJI, zdjęcia Podopiecznych, dane kontaktowe do rodziców bądź opiekunów

Apel dla rodzeństwa powinien zawierać informację, w jaki sposób wpłacić darowiznę na dzieci 
lub w jaki sposób przekazać 1% podatku.

Aby przekazać 1% podatku prosimy w formularzu PIT wpisać:
KRS 0000037904

Natomiast w rubryce „informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%”: 
NUMER SUBKONTA NADRZĘDNEGO  NAZWISKO  IMIONA DZIECI  

(subkonto nadrzędne jest to subkonto pierwszego dziecka, które zostało zapisane do fundacji)

np.  654321  KOWALSKI  JAN I ANNA

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na konto:
FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A. 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

Tytułem: NUMER SUBKONTA NADRZĘDNEGO  NAZWISKO  IMIONA DZIECI – darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia

np.  654321  KOWALSKI  JAN  I ANNA- darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Ile, gdzie i za co wysyłać apele?

Rodzice, wysyłając apele do konkretnych firm, proszą darczyńców o wpłaty na subkonto swojego 
dziecka. Proponujemy wysyłać około 50 apeli tygodniowo, ale im więcej tym lepiej. Najaktywniejsi 
z rodziców wysyłają 1000 apeli miesięcznie. Koszt znaczków, kopert, ksero będzie refundowany po 
przesłaniu rachunków za ich zakup. Adresy można pobierać z książek telefonicznych, baz danych, 
internetu, wszelkiego rodzaju katalogów, czasopism, itp. Prosimy pamiętać, że wielkość firmy nie 
wpływa na hojność. Wielu darczyńców to skromni emeryci lub właściciele małych firm.
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Jak długo czeka się na zatwierdzenie apelu? 

Zazwyczaj apel zostaje zatwierdzony w ciągu tygodnia od dnia jego otrzymania. Jednakże nie-
kiedy, ze względu na bardzo dużą liczbę otrzymywanych apeli, czas oczekiwania na akceptację 
może wydłużyć się do 2 tygodni.

Czy co roku przed zbiórką 1% trzeba wysyłać apel do sprawdzenia?

Tak, ze względu na to, że forma przekazywania 1% podatku w latach ubiegłych niejednokrotnie 
ulegała zmianie. Apel powinien być aktualizowany na początku każdego roku.

Czy apele dotyczące jedynie 1% podatku muszą być sprawdzane przez 
Fundację?

Zarówno apele z prośbą o darowizny, jak i 1% podatku, przed skierowaniem ich do odbiorców, 
powinny być zatwierdzone przez Fundację.

Czy mogę wysyłać prośby o wpłaty/apele poprzez e-mail?

Nie. Wysyłanie niechcianej poczty, czyli spamu, jest wykroczeniem. Wysyłając takie e-maile, 
mimo szlachetnego celu i na pewno wielkiej potrzeby, trzeba liczyć się z tym, że ktoś może nas 
oskarżyć o spamowanie. Fundacja przestrzega przed tego typu działalnością i każdy, kto będzie 
naruszał przepisy, musi liczyć się z rozwiązaniem Porozumienia. 

Czy mogę zamieścić apel w gazecie?

Propozycja treści apelu powinna być najpierw przesłana do Fundacji. Po akceptacji treści lub ewen-
tualnych poprawkach apel można wysłać do wydawcy lub do wybranej przez siebie redakcji.

Czy publikacja apelu w mediach np. w Internecie jest zbiórką publiczną?

Nie. Zamieszczenie apelu z prośbą o pomoc w mediach nie jest zbiórką publiczną. Niemniej 
jednak, każdy publikowany w mediach apel wymaga akceptacji przez Fundację.

ZBIÓRKI PUBLICZNE

Co to jest zbiórka publiczna?

Zbiórką publiczną jest kwesta do puszki 
oraz zbiórka środków pieniężnych do 
skarbony stacjonarnej, umieszczonej 
w miejscu publicznym. Zbiórki w tej for-
mie wymagają uprzedniego otrzymania 
zezwolenia od Fundacji na ich przepro-
wadzenie. Zezwolenie otrzymuje się na 
podstawie wypełnionego Wniosku, który 
dostępny jest do pobrania na stronie 
www.dzieciom.pl. Wpływy pieniężne 
z tego tytułu gromadzone są na specjal-
nie wyodrębnionym koncie bankowym i podlegają kontroli Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji, stosownie do wydanej decyzji. 

Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w okresie, na jaki 
Fundacja posiada zgodę wydaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
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Jak uzyskać pozwolenie na zbiórkę publiczną?

Aby uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej należy złożyć w Fundacji wypeł-
niony Wniosek. Do Wniosku należy dołączyć:
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób odpowiedzialnych za zbiórkę,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych osób kwestujących (TYLKO W PRZYPADKU 
KWESTY DO PUSZEK),
• pisemną zgodę z miejsca, w którym zbiórka będzie miała się odbyć (na zgodzie powinien być 
podpis i pieczątka właściciela lub osoby upoważnionej),
• oświadczenie dotyczące wypożyczanego sprzętu, zgodnie z Regulaminem korzystania ze 
sprzętu Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” służącego do przeprowadzania zbiórek publicznych,
• jeżeli wnioskodawcą nie jest rodzic/prawny opiekun Podopiecznego należy dodatkowo wraz 
z wnioskiem złożyć upoważnienie od rodzica/opiekuna.

Wypełniony Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa z dopiskiem „Wniosek o zbiórkę publiczną” lub 
poprzez formularz elektroniczny znajdujący się na stronie www.dzieciom.pl.

Termin składania dokumentów:
- drogą pocztową nie mniej niż 14 dni roboczych przed planowaną zbiórką, 
- przez formularz elektroniczny nie mniej niż 7 dni roboczych przed planowaną zbiórką.

Po złożeniu kompletnego Wniosku, Fundacja wydaje:
• zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej,
• identyfikatory dla wolontariuszy (TYLKO W PRZYPADKU KWESTY DO PUSZEK),
• puszki lub skarbony.

Na tym etapie można przeprowadzić legalną zbiórkę publiczną.

Co należy zrobić po zakończeniu zbiórki publicznej?

Po zakończonej zbiórce należy opublikować jej wyniki, np. w prasie lub Internecie. Treść ogłosze-
nia publicznego powinna zawierać:
• nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną (czyli Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa),
• informację o decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, zezwalającej na organizację zbiórki 
(np. Decyzja Nr 2015/576/OR),
• datę i numer pozwolenia (np. na podstawie zezwolenia nr ...2015/576/OR wydanego przez 
Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”),
• datę zbiórki,
• cel zbiórki, np. pomoc i ochrona zdrowia Podopiecznego (imię i nazwisko),
• miejsce przeprowadzenia zbiórki,
• sumę zebranych środków pieniężnych (np. w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej 
zebrano środki pieniężne w kwocie… zł, słownie…) z uwzględnieniem formy zbiórki (np. puszki 
kwestarskie lub skarbona stacjonarna).

W terminie 14 dni od zakończenia zbiórki osoby odpowiedzialne za zbiórkę są zobowiązane 
dostarczyć do Fundacji:
• sprawozdanie z wyniku akcji,
• dowód wpłaty zebranych środków na konto Fundacji (w tytule przelewu należy wskazać 
numer subkonta, nazwisko i imię Podopiecznego – zbiórka publiczna nr…),
• wypożyczony sprzęt oraz protokół zdawczo-odbiorczy informujący, że sprzęt nie został 
zniszczony.

Na jakie cele można wydatkować środki pochodzące ze zbiórek publicznych?

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji środki zgromadzone w ramach zbiórki 
publicznej można przeznaczyć na finansowanie:
• operacji medycznych,
• leczenia i rehabilitacji,
• pobytu w ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
• zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego,
• edukacji,
• domowej opieki pielęgniarsko-lekarskiej,
• likwidacji barier architektonicznych,
• zakupu urządzeń dźwigowych umożliwiających poruszanie się,
• poprawy bytu materialnego Podopiecznych Fundacji znajdujących się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji.

Wszystkie środki zgromadzone w ramach zbiórki publicznej w 2015 roku można wydatkować na 
terenie kraju oraz na terytorium: Stanów Zjednoczonych Ameryki, Niemiec, Turcji, Francji, Włoch,  
Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Chin, Tajlandii, Indii, Czech i Ukrainy.

Czy Fundacja udostępnia puszki 
i skarbony do wykorzystania 
podczas zbiórek?

TAK, Fundacja wypożycza puszki kwestarskie i skar-
bony stacjonarne w celu prowadzenia zbiórek 
publicznych na rzecz Podopiecznych Fundacji.

Przed złożeniem Wniosku prosimy o zapoznanie się z Regulaminem korzystania ze sprzętu 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” służącego do przeprowadzania zbiórek publicznych.

Jeżeli istnieje potrzeba wypożyczenia większej ilości puszek lub skarbon należy skontaktować się 
z Fundacją z wyprzedzeniem 1 miesiąca przed rozpoczęciem zbiórki, w celu uzgodnienia dostęp-
ności. Puszki i skarbony należy zwrócić w terminie 14 dni od zakończeniu zbiórki.
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1% PODATKU 

Jak powinna być poprawnie wypełniona deklaracja podatkowa, aby 1% trafił 
na subkonto mojego dziecka?

Aby przekazać 1% podatku dla konkretnego Podopiecznego, należy w deklaracji podatkowej, 
w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)” wpisać: KRS 0000037904, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁ-
NIAJĄCE”: numer subkonta nazwisko i imię Podopiecznego. 

Dla szybszej weryfikacji i księgowania wpłat bardzo prosimy nie wpisywać zdrobnień ani słów 
odmienionych przez przypadki jak również słów: dla, na, leczenie, rehabilitacja, darowizna, 
1%, dar itp.

Bardzo ważna jest kolejność wpisywania danych Podopiecznego. Prosimy o zwrócenie 
szczególnej uwagi na to, aby numer subkonta (czyli numer członkowski/numer ewidencyjny) 
nadany przez Fundację był wpisywany w pierwszej kolejności, następnie nazwisko i imię. Prosimy 
też, aby podatnicy zaznaczali pole „Wyrażam zgodę”, dzięki czemu Fundacja otrzyma informa-
cję o tym, kto przekazał 1% podatku.

W deklaracji podatkowej nie wpisujemy żadnych numerów kont bankowych. Urząd Skarbowy 
sam przekazuje wpłaty na konto Fundacji.

Fragment wypełnionego formularza PIT

Czy środki 1% podatku trafią na subkonto Podopiecznego w przypadku 
złej kolejności wpisanych danych np. nazwiska i imienia Podopiecznego 
oraz numeru subkonta?

Podstawą księgowania wpłat z 1% podatku jest wskazanie w zeznaniu podatkowym wszystkich 
wymaganych danych Podopiecznego, tj. jego numeru identyfikacyjnego (numeru ewidencyjne-
go, numeru subkonta), nazwiska i imienia. Wpisanie danych w tej kolejności znacznie ułatwia 
Fundacji i przyspiesza zaksięgowanie danej wpłaty. Jeśli jednak dane zostaną wpisane w innej 
kolejności, we właściwym polu zeznania podatkowego, środki i tak będą zaksięgowane na sub-
koncie danego Podopiecznego.

Wiem, że osoba X przekazała dla mojego dziecka 1% podatku. Dlaczego 
nie ma tej wpłaty?

Jeśli na subkoncie Podopiecznego po zakończeniu przez Fundację prac nad księgowaniem 1% 
podatku, nadal brakuje wpłat, najczęściej jest to wynik:
• błędnego wypełnienia PIT (podatnik nie wskazał „Celu szczegółowego” lub wpisał dane 
Podopiecznego w niewłaściwej rubryce zeznania podatkowego;
• niezapłacenia w pełniej wysokości podatku stanowiącego podstawę obliczenia kwoty 1% 
podatku, który miał być przekazany na rzecz OPP, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od 
daty złożenia zeznania podatkowego;
• złożenia przez podatnika zeznania podatkowego po terminie.

W wymienionych powyżej sytuacjach 1% podatku został anulowany lub przekazany przez Urząd 
Skarbowy bez wskazania „Celu szczegółowego” (czyli numeru identyfikacyjnego, imienia i na-
zwiska Podopiecznego), pomimo wypełnienia przez podatnika rubryki zeznania podatkowego 
dotyczącej „Wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”.
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Czy z wpływów pochodzących z 1% można zrefundować wydatki w ramach 
pomocy społecznej wymienione w Załączniku do Porozumienia, w szczegól-
ności: suplementy diety, produkty spożywcze, materiały edukacyjne, 
dojazdy, prywatne badania lekarskie i diagnostyczne?

Tak. Z wpływów pochodzących z 1% podatku można rozliczyć wydatki w ramach pomocy spo-
łecznej, tj.:
• suplementy diety/artykuły dietetyczne (po przedstawieniu Fundacji zaświadczenia, że Pod-

opieczny wymaga specjalistycznej diety, np. bezmlecznej, bezglutenowej);
• materiały edukacyjne/pomoce szkolne; 
• prywatne badania lekarskie i diagnostyczne;
• transport Podopiecznego w celach leczniczych, rehabilitacyjnych i diagnostycznych (niezbęd-

ne potwierdzenie w formie pieczęci placówki leczniczej/specjalisty bądź dokumentu księgo-
wego  potwierdzającego odbycie leczenia/rehabilitacji w terminie, którego dotyczy dojazd).

Czy jest określony czas, w którym można wykorzystać środki z 1%?
 
Nie. Na wydatkowanie środków pochodzących z 1% podatku nie ma określonego czasu. 

Dlaczego księgowanie 1% trwa tak długo?

Fundacja nie otrzymuje informacji dotyczących wpłat z 1% podatku z chwilą złożenia dekla-
racji podatkowej przez podatnika, czy też upływem terminu rozliczeń podatkowych, tj. do 30 
kwietnia każdego roku. Dane te spływają dopiero na początku października roku następnego po 
danym roku obrachunkowym. Jest to zbiorczy, szczegółowy wykaz wszystkich wpłat, na pod-
stawie którego Fundacja może dopiero rozpocząć księgowanie pieniędzy na poszczególnych 
subkontach. W związku z ogromną liczbą imiennych wpłat, prace nad ich księgowaniem  mogą 
potrwać nawet ponad miesiąc.

W następnej kolejności wyjaśniane są wpłaty podatników, którzy: popełnili błędy w zeznaniu 
podatkowym (np. nie wpisali właściwych danych Podopiecznego), złożyli deklarację podatkową 
po terminie, czy też nie zapłacili w pełniej wysokości podatku stanowiącego podstawę obliczenia 
kwoty 1 % podatku w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego.

Czy z wpływów pochodzących z 1% można zrefundować koszt druku ulotek, 
plakatów, innych materiałów informacyjnych dotyczących Podopiecznego?

Tak. Środki zgromadzone z 1% podatku mogą zostać przeznaczone przez Podopiecznego (bądź 
osoby reprezentujące Podopiecznego) na pokrycie kosztów informowania oraz promowania 
różnych form pomocy Podopiecznemu, tj.: druk ulotek, plakatów, zakup znaczków pocztowych, 
kopert.

INNE PYTANIA

Nie chcę, aby dane mojego dziecka były ogólnodostępne na stronie inter-
netowej Fundacji. Czy można zrobić tak, aby ich nie było?

Rodzic, podpisując Porozumienie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 
926 z późn.zm.) przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w celu realizacji działań Fundacji. 

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na publikację wizerunku (zdjęcia) lub wizerunku i danych 
osobowych na stronie internetowej www.dzieciom.pl

W Porozumieniu i Deklaracji Członkowskiej znajdują się zgody na publikację ww. danych. Jeśli 
nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację prosimy nie podpisywać się pod tymi zgodami.
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Czy można otrzymać od Fundacji potwierdzenie otrzymania darowizny 
na konkretne dziecko?

Na życzenie darczyńcy lub rodzica Fundacja przesyła pismo potwierdzające otrzymanie i zaksię-
gowanie wpłaty na subkoncie Podopiecznego.

Jak mogę połączyć się z infolinią? 
Dlaczego nie mogę połączyć się z infolinią?

Dzwoniąc pod numer Infolinii 22 486 96 99, można 
uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące subkonta 
Podopiecznego. 

Po wybraniu numeru należy postępować wg poniższej instrukcji:
• wybierz 1 (Obsługa subkont), jeśli jesteś Podopiecznym Fundacji– tu uzyskasz informacje doty-
czące: refundacji, faktur, wpłat/wypłat, 
• wybierz 2 (Zakładanie subkont), jeśli chcesz założyć subkonto, podpisać Porozumienie
• wybierz 3, jeśli chcesz połączyć się z Ośrodkami Rehabilitacji w celu ustalenia terminu rehabili-
tacji lub umówienia się na wizytę,
• wybierz 4, jeśli chcesz przesłać faks,
• wybierz 5, jeśli jesteś kontrahentem, darczyńcą lub firmą,
• wybierz 6, jeśli znasz numer wewnętrzny,
• wybierz 7, jeśli dzwonisz w sprawie zbiórek publicznych,
• wybierz 8, jeśli chcesz połączyć się z pracownikiem Centrum Charytatywnego.

Trudności w połączeniu się z infolinią najczęściej są spowodowane zajętą linią w chwili próby 
połączenia się z danym numerem.

Czy oboje rodzice muszą podpisać się na Porozumieniu? Co dzieje się 
w przypadku, jeśli Porozumienie podpisze tylko jedno z nich?

Porozumienie powinno być podpisane przez osoby, które będą reprezentować dziecko w Fun-
dacji. Jeśli obydwoje rodzice będą przesyłać faktury do refundacji, Porozumienie powinno być 
podpisane przez każde z nich. Co do zasady zatem, dostęp do subkonta i możliwość przed-
stawiania faktur do refundacji powinna przysługiwać temu rodzicowi, który podpisał Poro-
zumienie. Wyjątkowo – w przypadku, gdy w Porozumieniu wskazane zostały dane obojga 
rodziców, a mimo to podpisał się tylko jeden z nich – możemy domniemywać, że stosunki 
między rodzicami są poprawne i obojgu im przysługuje władza rodzicielska w pełnym zakresie, 
a tym samym Fundacja może udostępniać subkonto i refundować koszty obojgu rodzicom. 

INNE INFORMACJE - FUNDACJA W INTERNECIE

Wszystkie informacje dotyczące Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” można znaleźć na stronie 
internetowej www.dzieciom.pl

Ważne informacje skierowane do Podopiecznych, ogłoszenia rodziców lub firm dotyczące kup-
na/sprzedaży/ wymiany sprzętu rehabilitacyjnego, znajdują się na stronie www.dzieciom.pl/
lista-ogloszen/informacje-od-fundacji. 

Zapraszamy do odwiedzania działu Aktualności na stronie www.dzieciom.pl, w którym na bie-
żąco informujemy o wydarzeniach organizowanych przez Fundację. Zachęcamy także do śle-
dzenia aktywności Fundacji na Facebooku www.facebook.com/zdazyczpomoca, a także do 
aktywnego udziału w dyskusjach na Forum www.forum.dzieciom.pl




