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NEWSLETTER NR 06/2013 

Drodzy Przyjaciele Fundacji! Chcemy Wam przedstawić kolejne wydanie naszego 
Newslettera. W tym numerze dowiecie się, jak rozwija się akcja „Nakręć się i pomagaj 
z Uśmiechem”, jakie poczyniliśmy dokonania w ostatnim półroczu oraz co zamierzamy 

zrobić w najbliższych miesiącach.  

Zapraszamy do lektury! 

WYDATKI STATUTOWE 

 

Naszym ogromnym sukcesem w minionym półroczu jest możliwość sfinansowania ogromnej 
ilości zajęć rehabilitacyjnych naszym podopiecznym. Łączna kwota wydatków statutowych 

jaką ponieśliśmy od początku istnienia fundacji do czerwca 2013 to 180 813,03 zł. Wszystko 
to było możliwe dzięki wsparciu naszych darczyńców. To od nich otrzymaliśmy aż 

223 728,10 zł w tym od: 
Partnerów Fundacji w kwocie                                                                                             61 232,25 zł 
Darczyńców prywatnych w kwocie                                                                          30 758,54 zł 
Darczyńców instytucjonalnych w kwocie                                                                53 121,91 zł 
Przychody z tytułu 1% (rok 2012, 2013)                                                                  47 344,68 zł 
Inne przychody statutowe 31 270,72 zł 

 
Dzięki temu sfinansowaliśmy: 

        sprzęt rehabilitacyjny na kwotę                                                                                39 186,58 zł 
        zajęcia rehabilitacyjne na kwotę                                                                               86 000,00 zł 

l          leki na kwotę                                                                                                                  5 987,66 zł       
           pomocy dydaktyczne                                                                                                    8 936,75 zł 

        inne (wynagrodzenia dla rehabilitantów, turnusy, administracja itp.)              40 702,04 zł                                                                                         
 

AKCJA „NAKRĘĆ SIĘ I POMAGAJ Z UŚMIECHEM” 

 
W  dalszym ciągu prowadzimy naszą akcję zbierania nakrętek. Uczestniczy w niej już 190 

placówek. Dzięki nim udało nam się zebrać  ponad 115 ton nakrętek. Dzięki tym pieniążkom 
możemy pomóc naszym podopiecznym. Obecnie jesteśmy w trakcie zbiórki nakrętek ze 

szkół, przedszkoli, firm i innych instytucji. Nakrętek z każdym dniem przybywa a to wpływa 
na wzrost kwoty jaką uzyskamy z ich odsprzedaży. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie 

i mamy nadzieję, że będzie nas w przyszłości coraz więcej. 
 

Oto niektóre dzieci, które w tym roku zostały podopiecznymi naszej Fundacji. 

 

 
Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie nieść im pomoc! Dziękujemy!!! 
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NASZE DOKONANIA: 

 
CO AKTUALNIE ROBIMY? 

 

 

 Dzięki wsparciu naszych Darczyńców do grona Dzieci Fundacji dołączyło aż 23 podopiecznych! 
Łączna liczba Dzieci Fundacji wynosi obecnie 152. 

 
 1% podatku – To już drugi rok, kiedy podatnicy mogą podarować naszej Fundacji 1% podatku. Już 

zaczęły do nas spływać pieniążki za 2012 r.,  pierwsza wpłata to 82,20 zł, którą przesłał nam Urząd 
Skarbowy w Piasecznie.  

 
 Złożyliśmy sprawozdanie roczne z działalności Fundacji  za rok 2012  – dostępne jest ono na naszej 

stronie internetowej 
 
 Mamy już 564 przyjaciół na Facebook i wierzymy, że z każdym dniem będzie nas więcej. Powiedz 

o nas swoim znajomym!  
 
 

 

 Zbieramy środki finansowe na: 

 Cykl zajęć z integracji sensorycznej dla Karolinki w wysokości 1 540 zł  
 Ćwiczenia rehabilitacyjne dla Marcina, Samuela i Kamila na łączną kwotę w 4 740 zł 
 Kontynuujemy naszą pomoc dla dzieci, które już są podopiecznymi Fundacji. 

 
Przyłącz się do aktualnych zbiórek i podaruj naszym małym podopiecznym uśmiech!!! 
Więcej informacji o Karolince, Marcinie i Samuelu oraz wszystkich naszych Dzieciach Fundacji 
możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.fundacjapomagamyzusmiechem.pl 
 

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

 

http://www.fundacjapomagamyzusmiechem.pl/

