NEWSLETTER NR 05/2012
Drodzy Przyjaciele Fundacji! Mamy przyjemność przedstawić Wam kolejne wydanie naszego
Newslettera. W tym numerze dowiecie się, jak zakończyła się nasza pierwsza akcja „Przekaż 1%
podatku”. Przedstawimy także trzecią edycję imprezy charytatywnej pod hasłem „Uśmiechnięta
Niedziela”, która jak co roku okazała się najzabawniejszym dniem w roku dla całej rodziny. Na koniec
podsumujemy niezwykle owocny, pierwszy rok trwania akcji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”.
Bardzo gorąco zapraszamy do lektury!

1% na rzecz podopiecznych Fundacji „POMAGAMY Z UŚMIECHEM”
Miło nam poinformować o niezwykle udanym debiucie Fundacji Pomagamy z Uśmiechem jako
Organizacji Pożytku Publicznego! W tym roku dokonując rozliczenia podatkowego za rok 2011 można było
po raz pierwszy odpisać 1% podatku na rzecz naszej Fundacji.
Z możliwości tej skorzystali podatnicy aż w 139 miastach, a wpływy z odliczeń sięgnęły kwoty 31 585,49 zł.
Za wszystkie, nawet najmniejsze kwoty, w imieniu własnym jak i naszych podopiecznych
serdecznie dziękujemy!

Trzecia edycja „UŚMIECHNIĘTEJ NIEDZIELI”
Fundacja „POMAGAMY Z UŚMIECHEM” już od trzech lat pomaga chorym dzieciom w przywróceniu im
zdrowia i uśmiechu. Cieszymy się, że przez cały ten czas tak wiele uczynnych osób o wielkich serach było
z nami, wspierało nasze działania i pomagało nam realizować najważniejsze potrzeby Dzieci Fundacji.
Największą nagrodą za trud starań wszystkich osób zaangażowanych w funkcjonowanie Fundacji jest
dziecięcy uśmiech, który pojawia się zawsze, kiedy uda nam się pomóc.
Z tej właśnie okazji 30 września 2012 roku, dzięki staraniom wielu osób, którym los chorych dzieci nie jest
obojętny, w Silesia City Center Katowice odbyła się już trzecia impreza charytatywna pod hasłem
UŚMIECHNIĘTA NIEDZIELA, czyli najzabawniejszy dzień w roku dla całej rodziny. Celem tego niezwykłego
przedsięwzięcia była zbiórka pieniędzy na rehabilitację Dzieci Fundacji. W tym roku dzięki hojności
odwiedzających SCC udało się zebrać 3 502,66 zł oraz waluty obce w postaci 105 forintów, 2,10 funtów
i 1,20 euro. Zgromadzone środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie rehabilitacji naszych
podopiecznych – Hani, Milenki, Franciszka oraz Kacperka.
W imieniu Zarządu oraz wszystkich podopiecznych Fundacji "POMAGAMY Z UŚMIECHEM" pragniemy
złożyć serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników, organizatorów, darczyńców oraz przyjaciół
Fundacji, którzy przyczynili się do sukcesu kolejnej "UŚMIECHNIĘTEJ NIEDZIELI". Wasze wsparcie jest dla
nas wyrazem dobroci i chęci niesienia pomocy chorym dzieciom.
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Poniżej przedstawiamy fotorelację z najzabawniejszego dnia dla całej rodziny!
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Podsumowanie akcji „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem”
Akcja „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” także obchodzi swój mały jubileusz. We wrześniu minął rok,
odkąd wraz z pomocą okolicznych szkół, przedszkoli, firm oraz wielu innych osób, chcących pomagać,
zbieramy plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży pozwala nam finansować kosztowne rehabilitacje
naszych małych podopiecznych.
Do naszej akcji przyłączyło się już 167 podmiotów i dzięki nim udało nam się zgromadzić prawie
22 tony nakrętek! Dzięki temu mogliśmy przekazać 16 500 zł na pomoc dla naszych podopiecznych.
To naprawdę ogromny sukces i jesteśmy wdzięczni za tak wielkie zaangażowanie. W imieniu Dzieci
Fundacji serdecznie dziękujemy i wierzymy, że nadal możemy liczyć na wsparcie.
Każda nakrętka jest na wagę złota!

To tylko mała grupa Dzieci Fundacji, którym możesz pomóc.

Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie przywracać im zdrowie i uśmiech. Dziękujemy!
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