Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” działa na rzecz
dzieci w całym kraju
Wrzesień to miesiąc, w którym Urzędy Skarbowe podsumowują 1% podatku dochodowego,
przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się z
fiskusem za rok ubiegły. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, tak jak w poprzednim roku,
będzie na czele wśród organizacji najhojniej obdarowywanych przez podatników, trzeba jednak
pamiętać, że beneficjentem są podopieczni Fundacji z całego kraju, a nie ona sama.
Czasem w prasie lokalnej pojawiają się zarzuty, iż świadczona pomoc na rzecz Fundacji z Warszawy
trafia do stolicy, a nie do regionu, z którego podatnicy się rozliczają. Tak jednak nie jest. Środki
przekazywane przez podatników trafiają na subkonta dzieci z różnych regionów.
Rodzice i opiekunowie zakładają dla dzieci potrzebujących wsparcia subkonta w naszej Fundacji i
starają się pozyskiwad na ich rzecz 1% podatku, chociażby wśród własnej rodziny czy grona
znajomych. Podatnik przy rozliczeniu podaje numer subkonta osoby, której pragnie pomóc, zatem nie
ma możliwości, aby pieniądze nie trafiły do konkretnego podopiecznego. Warto podkreślid, że
Fundacja nie pobiera prowizji ani żadnych innych opłat za prowadzenie subkont podopiecznych.
Jednak to, ile pozyska dana osoba, w dużej mierze zależy od skuteczności rodziców bądź opiekunów i
przekonaniu otoczenia o skierowaniu wsparciu właśnie dla ich dziecka. Jako Fundacja pomagamy w
zbieraniu środków finansowych, m.in. w organizowaniu zbiórek publicznych, imprez i koncertów
charytatywnych.
Nie tylko jednak na taką pomoc mogą liczyd podopieczni Fundacji. Dla dzieci z całego kraju
uruchomiony został Ośrodek Rehabilitacyjny AMICUS, w którym oferujemy bezpłatną, fachową
pomoc doświadczonych rehabilitantów i terapeutów. Rodzicom dojeżdżającym wraz z dziedmi z
najdalszych stron kraju do naszego Ośrodka w Warszawie udostępniamy hostel.

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
ul. Łomiaoska 5
01-685 Warszawa
NIP 118 14 28 385
KRS 0000037904

tel. 22 833 88 88
fax 22 448 71 77
infolinia 22 486 96 99
fundacja@dzieciom.pl
www.dzieciom.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”

*****
O Fundacji
Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą” powstała w 1998 roku z inicjatywy Fundatora Stanisława
Kowalskiego. Działa pod patronatem prof. Zbigniewa Religi, przewodniczącą Rady Fundacji jest Beata
Tyszkiewicz. Fundacja ma już ponad 18 tysięcy podopiecznych na terenie całego kraju, którzy mogą
liczyd na wsparcie również innego rodzaju niż tylko finansowe. Fundacja stara się umilad czas
dzieciom i ich rodzicom, organizując spotkania z okazji Dnia Dziecka lub Mikołajek, a także zajęcia
warsztatowe w wielu miastach Polski. W całym kraju prowadzone są szkolenia dla rodziców
obejmujące tematykę prawną i społeczną, podczas których udzielana jest także pomoc
psychologiczna. Fundacja działa również na rzecz pokonywania barier w życiu osób
niepełnosprawnych, m.in. prowadzi projekt „Poza Ciszą i Ciemnością” w celu udostępnienia kultury
osobom niesłyszącym i niewidomym.
Kontakt:
Monika Sadowa
Rzecznik prasowy
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
tel. 22 486 96 42 wew. 1
m.sadowa@dzieciom.pl, www.dzieciom.pl

Fundacja Dzieciom „Zdążyd z Pomocą”
ul. Łomiaoska 5
01-685 Warszawa
NIP 118 14 28 385
KRS 0000037904

tel. 22 833 88 88
fax 22 448 71 77
infolinia 22 486 96 99
fundacja@dzieciom.pl
www.dzieciom.pl

