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Nasz Patronat:
Strajk żywności, czyli...

Ponad 17 000 000 zł przekazali z 1% podatku mieszkańcy naszego regionu dla OPP

Dziękujemy ludziom
„gorących serc” z Lubelszczyzny!

Justyna Dobrzyńska

26 października w godzinach 10–16
Lubelski Bank Żywności organizuje
w siedzibie banku przy ul. Młyńskiej
18 dzień otwarty. Będzie to okazja do
zwiedzenia siedziby banku, a także
zostania wolontariuszem.

artykuł sponsorowany

Nie rzucaj
mięsem

„Nie rzucaj mięsem... do kosza
– pod takim hasłem odbył się
tegoroczny „Strajk żywności”,
zorganizowany przez Bank
Żywności. Organizatorzy strajku
przekonywali mieszkańców
Lublina do niemarnowania
jedzenia.
Podczas barwnego korowodu, który
przeszedł spod siedziby Banku Żywności przy ul. Młyńskiej pod ratusz 17 października, protestujący rozdawali ulotki,
zwracając uwagę na globalny problem
marnotrawstwa żywności w placówkach
handlowych i domach.
– Trzeba oszczędnie kupować, nie
dawać się łapać na promocje, patrzeć na
termin przydatności produktów, przeglądać zawartość lodówki, a to co, zostaje
– przetwarzać. Ważny jest też sposób
przechowywania żywności, by szybko
się nie zepsuła – radzi jak można uniknąć
wyrzucania jedzenia Marzena PieńkoszSapieha, dyrektor lubelskiego oddziału
Banku Żywności.
Według danych Banku Żywności w
Polsce marnuje się tysiące ton mięsa i jest
ono na trzecim miejscu pod względem
marnujących się produktów żywnościowych. Najwięcej marnuje się chleba, głównie na etapie dystrybucji.
– Kiedyś zmarnowanie kromki chleba
w domu było piętnowane. W tej chwili
marnujemy tony pieczywa. Panuje pogląd,
że 30–35% pieczywa powinno zostać na
półkach w sklepie, do wyrzucenia. Jest
przekonanie, że klient przychodząc do
sklepu, musi mieć pełne półki – mówi
Robert Kryszczak, koordynator Promocji Cechu Rzemiosł Spożywczych przy
Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w
Lublinie.
Przekonuje również do tego, że lepiej
kupić pieczywo droższe, bez wspomagaczy, które tak szybko się nie zepsuje i
nawet po kilku dniach nada się do spożycia.
– Nie dziwmy się ludziom, że nie chcą
jeść chleba, który leży kilka dni. Kiedyś
chleb można było jeść przez tydzień. Teraz
przez chemię i polepszacze kruszy się on
po dwóch dniach, psuje się – mówi Sławomis Struski, dyrektor Departamentu Rozwoju Rolnictwa i Środowiska. – Jesteśmy
regionem produkującym żywność wysokiej
jakości. Z drugiej strony około 23% ludzi
dotyka ubóstwo – dodaje.
Niesprzedana żywność mogłaby trafiać
na przykład do Banków Żywności, producenci boją się ją jednak przekazywać.
– Produkty jeszcze nadający się do
spożycia, ale wycofany z produkcji mogłyby trafiać do Banków Żywności, ale
producenci boją się to robić, bo różnie do
tego pochodzi sanepid, często nakładając
mandaty. Motywacją nie jest również to,
że od darowizny trzeba płacić podatek
– mówi Robert Kryszczak.
Strajki Żywności odbyły się też w innych miastach Polski. 16 października w
związku z obchodami Światowego Dnia
Żywności, ulicami 25 miast Polski przeszły
barwne korowody organizowane przez
Banki Żywności. W lubelskim Strajku
Żywności udział wziął Jan Kuroń, wnuk
Jacka i syn Macieja Kuroniów. Przygotował słynną zupę „kuroniówkę”, którą
poczęstował uczestników happeningu.
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Robert Rycąbel: Jak to możliwe, że
kolejny rok jesteście rekordzistą, jeśli
chodzi o kwotę przekazaną przez mieszkańców Lubelszczyzny w ramach 1% na
organizacje pożytku publicznego.
Stanisław Kowalski, prezes Zarządu
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”: Rzeczywiście, w tym roku ponowie znaleźliśmy się
na czele organizacji najhojniej obdarowanych
przez podatników.
To powód do dumy…
Fakt, że Fundacja Dzieciom „Zdążyć
z Pomocą” zebrała najwięcej wśród organizacji pożytku publicznego, to zasługa przede
wszystkich podopiecznych i ich opiekunów.
W głównej mierze to dzięki ich zaangażowaniu i poruszeniu własnej rodziny, znajomych
i lokalnych społeczności tak dużo pieniędzy
wpłynęło na subkonta podopiecznych. Przypomnę, że w naszym przypadku podatnicy
obdarowują dzieci, które wymagają fachowej
rehabilitacji bądź leczenia, a do tych podatników z apelem o wsparcie dotarli rodzice
podopiecznych.
Ile pieniędzy przekazali mieszkańcy
Lubelszczyzny dla Państwa podopiecznych?
Ogólnie w tym roku mieszkańcy Lubelszczyzny na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego przekazali ponad
17 mln zł, co wskazuje, że w Państwa regionie
mieszkają ludzie o „gorących sercach”.
Z danych przekazanych przez Izbę Skarbową w Lublinie, dotyczących zadeklarowanych
przez podatników z województwa lubelskiego
kwot 1% podatku, wiemy, że kwota deklarowana dla naszej Fundacji wynosi ok. 4,5
mln zł. Jednak proces przepływu pieniędzy
nadal trwa i nie znamy jeszcze dokładnej
kwoty. Dodam, że pieniądze napływają nie
tylko z Lubelszczyzny, ale także z innych części
Polski. Cały czas trwa proces księgowania
przekazanych pieniędzy na poszczególnych
subkontach – wobec tak pokaźnej kwoty zajmuje to sporo czasu. Porównując napływające
dane, już wiemy, że zebraliśmy dużo.
Do kogo trafią te pieniądze?
Do konkretnych dzieci z Lubelszczyzny
i innych regionów kraju – z tych pieniędzy
będą pokrywane koszty leczenia, sprzętu
medycznego, turnusów rehabilitacyjnych
i pomocy dydaktycznych dla potrzebujących
dzieci. Więc – wbrew niektórym obiegowym
opiniom – przekazane pieniądze nie zasilą
naszej Fundacji, lecz wesprą potrzeby konkretnych dzieci z terenu całej Polski.
Wspiera Państwa znana polska aktorka, dama polskiej sceny Beata Tyszkiewicz. A co jeszcze wyróżnia Państwa
spośród innych organizacji OPP?
Pani Beata Tyszkiewicz jest Przewodniczą
Rady Fundacji. Patronem Fundacji jest nieżyjący już niestety profesor Zbigniew Religa,
który od samego początku powstania Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” w 1998
roku bardzo mocno jej dopingował.
Wobec niektórych innych organizacji OPP
wyróżnia nas pomysł prowadzenia subkont
dla naszych podopiecznych. Idea ich prowadzenia powstała już dawno – uważamy, że
trudno byłoby dzielić pieniądze odgórnie
– sami podopieczni i opiekunowie wiedzą
najlepiej, co w ich sytuacji jest najbardziej
niezbędne. Fundacja refunduje koszty poniesionych wydatków związanych z leczeniem,

Prezes Stanisław Kowalski w towarzystwie podopiecznych i pracowników fundacji

rehabilitacją, zakupem niezbędnych pomocy.
Subkonta podopiecznych prowadzone są
bezpłatnie, nie pobieramy także żadnych
prowizji, tak więc dokładnie cała kwota wpłacana przez darczyńcę przekazywana jest na
subkonto podopiecznego.
A czy oprócz wpływów z 1 proc. podatku Fundacja pozyskuje środki na inne
sposoby?
Nie poprzestajemy na wpłatach pozyskiwanych przez opiekunów na rzecz ich dzieci.
Dzięki wsparciu darczyńców, o które zabiega
sama Fundacja, powstał Ośrodek Rehabilitacyjny AMICUS, w którym prowadzone
są zajęcia dla naszych podopiecznych. Co
prawda, ośrodek znajduje się w Warszawie,
ale nie chcemy, aby lokalizacja ograniczała
dostęp do niego. Dlatego powstał hostel,
w którym podczas turnusów rehabilitacyjnych bezpłatnie mogą przebywać dzieci
wraz z opiekunami spoza Warszawy i Mazowsza. Wobec rosnących potrzeb naszych
podopiecznych zarówno sam ośrodek, jak
i hostel będzie poszerzony.
I jeszcze jeden element działalności naszej
Fundacji. Ponieważ rodzicom, dowiadującym
się o chorobie dziecka, często potrzebne
jest też inne wsparcie i pomoc, prowadzimy bezpłatne szkolenia prawne, społeczne
i psychologiczne dla opiekunów w różnych
miastach Polski.
Wspomnieliśmy o subkontach dla
podopiecznych. A czy podatnik w Państwa przypadku ma wpływ na sposób
wydatkowania przekazanych przez siebie
środków?
Tak. Każdy podatnik przy składaniu zeznania podatkowego podaje numer subkonta konkretnego dziecka, które pragnie
wesprzeć.
Wobec ciągłych niedoborów w budżecie państwa na zdrowie 1 proc. nabiera niezwykłego znaczenia – dla wielu
chorych dzieci może to oznaczać życie
lub śmierć…
Pieniądze przekazywane z 1 proc. podatku mają bezcenną wartość dla dzieci i rodzin naszych podopiecznych. Opieka, którą
świadczy nasze Państwo, jest zdecydowanie
niewystarczająca i pokrywa tylko małą część
niezbędnych wydatków i potrzeb. Dzieci niepełnosprawne wymagają ciągłej rehabilitacji.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje jedynie stosunkową niewielką część jednego turnusu, jest to
tylko 27% średniego krajowego wynagrodze-

nia i to w przypadku osoby niepełnosprawnej
ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
To zdecydowanie niewystarczająca pomoc,
bowiem koszt dwutygodniowego turnusu
sięga częstokroć kwoty 5000 zł, a turnusów
w ciągu roku potrzebnych jest kilka.
Za cyframi, liczbami i kwotami stoją
konkretni ludzie: podatnicy, osoby kierujące Fundacją i jej pracownicy… Lecz
najważniejsze są dzieci – może uda nam
się dla przykładu opowiedzieć Czytelnikom historie kilku „małych wielkich bohaterów” – Państwa podopiecznych?
Myślę teraz o prawie 19 tys. podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”…
Chciałoby się powiedzieć tyle samo historii
bólu, cierpień, łez, smutku, ale również mnóstwo chwil szczęścia, częstokroć radosnych
łez wzruszenia... Każda historia podopiecznego jest walką jego samego i jego opiekunów
o powrót do zdrowia i normalności. To, co
osobie zdrowej przychodzi bez jakiegokolwiek wysiłku, to przez naszych podopiecznych okupione jest ciężką pracą, wysiłkiem,
potem, płaczem i bólem. Rozwój dziecka
zdrowego i pełnosprawnego bardzo cieszy,
ale nie da się go porównać z tym,
co
czuje rodzic dziecka niepełnosprawnego,
gdy czyni ono postępy.
Postawy dzieci bywają wzruszające
i niejeden dorosły może uczyć się „małych
bohaterów” bycia dzielnym od …
To prawda. Na przykład Zosia, jedna
z naszych podopiecznych, jest dziewczynką
z autyzmem. Na początku choroby nie potrafiła wielu rzeczy – mówić, korzystać z toalety,
myć się, samodzielnie zjeść, nie nawiązywała
kontaktu wzrokowego, nie pozwalała się dotykać, brać na ręce, miała problemy ze snem
i nadpobudliwością ruchową. Cierpiała na
nadwrażliwość słuchową i niedowrażliwość
dłoni i stóp. Jednak dzięki ludzkiej pomocy
udało się zapewnić Zosi skuteczną terapię
i dziś jest otwarta na ludzi: śpiewa, liczy, czyta
i choć ma tylko 5 lat, bije rekordy w testach
rozwojowych.
Inna nasza podopieczna, Weronika,
z wyróżnieniem skończyła liceum i została
studentką filologii angielskiej na kierunku
tłumaczenia. Mimo dziecięcego porażenia
mózgowego czterokończynowego i ubytku
w przegrodzie między-przedsionkowej serca, Weronika jest dziś samodzielną osobą.
Zawdzięcza to przede wszystkim swojej
ciężkiej pracy, rehabilitacji, oddaniu bliskich.
A sukces możliwy był między innymi dzięki

wpłatom darczyńców.
Jeszcze jeden budujący przykład. Nasz
podopieczny, mały Bartuś, cierpi na bardzo
rzadkie schorzenie, charakteryzujące się
brakiem kości piszczelowych. Powszechnie
stosowaną w Polsce praktyką „leczniczą”
jest amputacja nóżek i protezowanie. Jednak rodzice Bartka nie poddali się i znaleźli
inną drogę wyjścia, innowacyjną metodę
doktora Paleya z USA, światowej sławy chirurga-ortopedy. Zdiagnozował on Bartka
jako kwalifikowanego do operacji nóżek,
która w efekcie przywróci mu sprawność
w stopniu umożliwiającym nawet uprawianie
sportu. Ta wiadomość dodała całej rodzinie
skrzydeł. Aby skuteczniej pozyskiwać środki
na wyjazd i operację w USA, rodzice Bartka
założyli subkonto w naszej Fundacji.
To zaledwie trzy historie zaczerpnięte
z bloga Fundacji… Opowieści takich jak te
jest w naszej Fundacji kilkanaście tysięcy. Dla
wszystkich podopiecznych wpłaty na subkonto oznaczają nadzieję na skuteczniejsze
leczenie i rehabilitację, a w przyszłości – na
samodzielne życie.
Zatem na koniec naszej rozmowy wypada nam zachęcić naszych Czytelników
i wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny
do przekazywania 1% proc. na rzecz OPP
podczas następnego wypełniania PIT-ów
za rok bieżący.
Jak najbardziej. 1% podatku to bezcenny
dar, dający ogromną szansę na polepszenie
sytuacji zdrowotnej i życiowej dzieci.
Niestety, co roku w okresie przekazywania 1% proc. podatku obserwujemy dyskusję
w mediach o tym, iż podatnicy wspierają
tylko duże fundacje – w domyśle bogate i to
nie ze swojego regionu... Jak wspomnieliśmy,
nasza Fundacja zbliża się do liczby 19 tys.
podopiecznych. Ponad 14 tys. z nich pochodzi spoza województwa mazowieckiego.
Pieniądze pozyskane z 1% proc. – dzięki
wspomnianym subkontom – wędrują do
konkretnych dzieci. A godne pochwały jest
to, że dzieci i ich najbliżsi sami aktywnie starają się pozyskać pieniądze!
Jak wspomnieliśmy, potrzeby finansowe
takich rodzin są ogromne. Najczęściej z dwojga
rodziców pracować może tylko jedno z nich,
ponieważ drugie musi na stałe opiekować się
dzieckiem. Bardzo często, niestety, zdarza się
także, że dziecko wychowywane jest w niepełnej rodzinie, bez ojca. Wobec bardzo dużych
wydatków, związanych z zakupem lekarstw
i opieki rehabilitacyjnej, ich sytuacja bywa
często bardzo trudna.
Gorąco dziękuję podatnikom z Lubelszczyzny, którzy zdecydowali się przekazać 1%
swojego podatku dla naszych podopiecznych. Te pieniądze są naprawdę bardzo potrzebne i pozwalają dzieciom dotkniętym
przez los na leczenie, prawidłowy rozwój
i poprawę jakości życia.
1 proc. z podatku to bezcenny dar, dający ogromną szansę na polepszenie sytuacji
zdrowotnej i życiowej dzieci. Dlatego w imieniu własnym, opiekunów i podopiecznych
gorąco dziękujemy podatnikom z Lubelszczyzny, którzy zdecydowali się przekazać
1 proc. swojego podatku dla naszych podopiecznych. Te pieniądze są naprawdę bardzo
potrzebne i pozwalają dzieciom dotkniętym
przez los na leczenie, prawidłowy rozwój
i poprawę jakości życia.

