NEWSLETTER nr 02/2010

Fundacja POMAGAMY Z UŚMIECHEM życzy wszystkim zdrowych, wesołych,
a przede wszystkim Uśmiechniętych Świąt i wszystkiego najlepszego w Nowym 2011 roku !!!

Zapraszamy do zapoznania się z tym co udało się nam osiągnąć w 2010 roku oraz nad czym pracujemy aktualnie.

NASZE DOKONANIA:



Dzięki wsparciu naszych Darczyńców do grona Dzieci Fundacji przyjęliśmy 14
podopiecznych oraz najmłodszych pacjentów dwóch Oddziałów Szpitala Klinicznego w
Zabrzu.



Uśmiechnięta Niedziela - we wrześniu wraz z zabrzańskim Multikinem zorganizowaliśmy
całodzienną akcję, w czasie której zbieraliśmy fundusze na zakup pompy infuzyjnej dla zabrzańskiego
szpitala – UDAŁO SIĘ zebraliśmy 4 540zł – Niedziela okazała się sukcesem sprawiając radość
wielu dzieciom, zarówno zdrowym jak i chorym. Dodatkowo licytacja otrzymanych na ten cel koszulek
piłkarzy Górnika Zabrze przyniosła kolejne 840 zł!



Do grudnia 2010 roku otrzymaliśmy pomoc od:
Partnerów Fundacji w kwocie:
Darczyńców prywatnych w kwocie:
Darczyńców instytucjonalnych w kwocie:



13 990zł
2 804zł
100zł

Dzięki temu sfinansowaliśmy:
2 pompy infuzyjne dla dzieci z zabrzańskiego szpitala na kwotę:
sprzęt rehabilitacyjny na kwotę:
zajęcia rehabilitacyjne na kwotę:
obiady na kwotę:

7 276zł
4 273zł
4 220zł
324zł



Mamy już 196 przyjaciół na Facebook, czekamy na kolejnych Fanów naszej Fundacji, powiedz
swoimi znajomym o nas!



Wdrożyliśmy system przelewów online – dzięki, któremu nasi darczyńcy mogą wspomóc małych
podopiecznych w prosty i bezpieczny sposób klikając na naszej stronie internetowej link Chcę pomóc!
.
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CO AKTUALNIE ROBIMY?



Zbieramy środki finansowe na:
Procesor mowy BAHA-DIVINO dla Pawełka:
Pompę infuzyjną dla zabrzańskich noworodków:
Ortopedyczne buciki dla Marysi:

19 000zł
4 000zł
300zł

Przyłącz się do aktualnych zbiórek i podaruj naszym małym podopiecznym
Świąteczny Uśmiech!!!
Więcej informacji o Pawełku, Marysi oraz wszystkich naszych Dzieciach Fundacji możesz
znaleźć na naszej stronie internetowej.



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



Wdrażamy program Partner Fundacji umożliwiający firmom stałą współpracę z Fundacją poprzez
wsparcie finansowe naszych działań statutowych, więcej informacji o programie można uzyskać na
naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami: fundacja@pomagamyzusmiechem.pl

Oto grupa dzieci, które dołączyły do grona podopiecznych Fundacji

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