NEWSLETTER NR 07/2013
Drodzy Przyjaciele Fundacji! Na początek z tego miejsca pragniemy Wam wszystkich złożyć
życzenie świąteczne.
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia będą pełne radości i skłaniają Was
Przyjaciele Fundacji do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok. Życzymy wszystkim
zadowolenia i satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Aby ten wspaniały czas Świąt
upływał w rodzinnej atmosferze i przyniósł wiele radości oraz optymizmu. Niech magia
Gwiazdki napełni Wasze serca otuchą i nadzieją oraz pozwoli przezwyciężyć nawet
największe trudności.
W tym wydaniu Newslettera chcemy Wam przedstawić nasze dokonania w ostatnim
półroczu. Dowiecie się co udało nam się zrobić oraz jakie mamy plany na nowy rok.
Zapraszamy do lektury!
NASZE DOKONANIA
Obecnie dzięki Państwa wsparciu w zajęciach rehabilitacyjnych uczestniczy trzynastu naszych
podopiecznych. Jest nam niezmiernie miło, że możemy być małym prezentem pod choinkę dla tych
dzieciaków a ich uśmiech jest prezentem gwiazdkowym dla nas.
 Wpływy z 1% podatku za 2012 rok przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Podwoiliśmy wynik
z roku poprzedniego z nawiązką. Zebrana kwota dzięki podatnikom to 70 323,60zł.
Z czego 49 215,42zł zostało skierowane na konkretnych podopiecznych. Bardzo dziękujemy
Podaruj Naszym Podopiecznym Swój 1% Podatku.
Przyłącz się do nas i podaruj dzieciom uśmiech
Uwaga ważne! Aby 1% podatku trafił na rzecz naszych małych podopiecznych w deklaracji
podatkowej, rubryce: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) musisz wpisać nasz pełny nr KRS.
KRS: 0000339440
 Złożyliśmy sprawozdanie za zbiórkę publiczną za okres 28.09.2012r. – 27.09.2013r. gdzie łącznie
udało nam się zebrać 9 075,00zł, całość kwoty została przeznaczona na rehabilitację naszych
podopiecznych oraz materiały ogólnorozwojowe (sprawozdanie zbiórki dostępne na naszej stronie
www.pomagamyzusmiechem.pl).
 Minister Administracji i Cyfryzacji wydał zgodę 484/2013 na nową zbiórkę publiczną na okres
28.11.2013r. do 27.11.2014r.
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MARATON WARSZAWSKI DLA GRZESIA ŚWINIARSKIEGO
29 wrześnie 2013r. w Warszawie odbył się 35 PZU Maraton Warszawski.
Brał w nim udział Pan Mariusz Klatka.
Pan Mariusz swój bieg dedykował jednemu z naszych podopiecznych –
Grzegorzowi Świniarskiemu, tak szczytny cel pozwolił mu ustanowić swój własny rekord życiowy,
trasę 42,195 km ukończył z czasem 2 godziny 51 minut.
Dzięki tej akcji wielu darczyńców postanowiło wesprzeć finansowo Grześka i na konto Fundacji
wpłynęła kwota 1 480zł.
Dzięki tym pieniążkom chłopczyk chorujący na dziecięce porażenie mózgowe, od końca października
uczestniczy w zajęciach rehabilitacyjnych.
Z tego miejsca jeszcze raz dziękujemy Panu Mariuszowi za tak miły gest i dobre serce.
MIKOŁAJKI W SZKOLE TAŃCA NOVA
7 grudnia 2013r. Fundacja miała przyjemność uczestniczyć w Mikołajkach organizowanych
w Szkole Tańca Nova w Katowicach.
To już trzeci rok, kiedy możemy razem zrobić coś dla małych podopiecznych.
Wspólnie ze Szkołą Tańca Nova udało nam się zebrać 6 266,53 zł.
Dotychczas sfinansowaliśmy rehabilitację dla:
Michała,
Bartka,
Moniki,
Oli.
Pieniążki z ostatniej zbiórki zostaną przekazane na sprzęt rehabilitacyjny, zajęcia rehabilitacyjne
i logopedyczne oraz terapie sensoryczne.
CO AKTUALNIE ROBIMY
 Zbieramy środki finansowe na:
 Cykl zajęć rehabilitacyjnych dla:
Oskara,
Miłosza,
Kingi,
na łączną kwotę 4 480zł
Przyłącz się do aktualnych zbiórek i podaruj naszym małym podopiecznym uśmiech!!!
Więcej informacji o Oskarku, Miłoszku oraz Kindze jak i wszystkich naszych Dzieciach Fundacji
możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.pomagamyzusmiechem.pl
Oto niektóre dzieci, którym udało nam się pomóc.

Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie nieść im pomoc! Dziękujemy!!!
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