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Fundacja „POMAGAMY Z UŚMIECHEM” kieruje swoją pomoc do dzieci dotkniętych ciężką chorobą 
 lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia.  

 

 

 

 

NEWSLETTER nr 01/2011 

 

Zapraszamy do zapoznania się z tym co udało się nam osiągnąć w 2011 roku oraz nad czym pracujemy aktualnie. 
 
 

NASZE DOKONANIA: 

 

 

 Dzięki wsparciu naszych Darczyńców do grona Dzieci Fundacji w tym roku przyjęliśmy już 
12 nowych podopiecznych.  

 Do końca maja 2011 roku otrzymaliśmy pomoc od: 

      Partnerów Fundacji w kwocie:                                                                                          20 800zł  

 
      Darczyńców prywatnych w kwocie:                                                                                       607zł  

 
      Przyjaciół Fundacji w formie zbiórki prywatnej w kwocie:                                                      5 000zł      

 Dzięki temu sfinansowaliśmy:       

zajęcia rehabilitacyjne na kwotę:                                                  4 080zł  

sprzęt rehabilitacyjny na kwotę:                                                                                         1 015zł                

leki na kwotę:                                                                                                                     367zł 

wkładki uszne na kwotę:                                                                                                      240zł 

pomoce dydaktyczne na kwotę:                                                                                            102zł 

 Mamy już 248 przyjaciół na Facebook, czekamy na kolejnych Fanów naszej Fundacji, „Polub” 
nasze linki i powiedz swoimi znajomym o nas! 

 Złożyliśmy sprawozdanie roczne z działalności Fundacji za 2010 rok (dostępne jest ono na naszej 
stronie internetowej) 

 Otrzymaliśmy pozytywną decyzję o zasądzaniu nawiązek (kara finansowa dla sprawców 
wypadków komunikacyjnych, przemocy w rodzinie itp.) na rzecz podopiecznych naszej Fundacji. 
Otrzymaliśmy już pierwszą zasądzoną nawiązkę w wysokości 300zł! 

 Nawiązujemy kontakt z Rodzinnymi Domami Dziecka na Śląsku, jeśli znasz Dom, któremu 
możemy pomóc poinformuj nas o tym  
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CO AKTUALNIE ROBIMY? 

 

 Zbieramy środki finansowe na:       

Miesięczna rehabilitację ruchową Nadii, Kornelii oraz Oli w wysokości:                                6 500zł 
Kombinezon TheraTogs dla Tamarki:                                                                              2 660zł 

Przyłącz się do aktualnych zbiórek i podaruj naszym małym podopiecznym Uśmiech!!! 

Więcej informacji o wszystkich Dzieciach Fundacji możesz znaleźć na naszej stronie 
internetowej.  

 Kontynuujemy budowę Bazy Przyjaciół pomóż nam promować naszą działalność wśród Twoich 
znajomych przesyłając im nasz Newsletter!  

 Nadal wdrażamy program Partner Fundacji, dołącz do firm, które przedłużyły na kolejny 
rok wsparcie dla naszej Fundacji! Program umożliwia firmom stałą współpracę z Fundacją 
poprzez wsparcie finansowe naszych działań statutowych, więcej informacji o programie można 
uzyskać na stronie internetowej lub kontaktując się z namifundacja@pomagamyzusmiechem.pl 

 

 

 

Oto grupa dzieci, które dołączyły do grona podopiecznych Fundacji w tym roku:  

 

 

   

Wszystko to co robimy możemy realizować dzięki Waszej pomocy! Dziękujemy!!! 


