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Fundacja Pomocy Dzieciom  
„Pomagamy z Uśmiechem” 

PROGRAM PARTNER FUNDACJI 

 
 
Wierzymy, ze są wśród nas firmy, które w swoim działaniu chcą mieć pozytywny wpływ na 
otaczające ich środowisko. Wierzymy, ze są liderzy, którzy chcą tworzyć firmy odpowiedzialnie 
społecznie. Bez Was trudno by było zagwarantować zrównoważony rozwój i pomoc szczególnie 
tym najmłodszym. 
Wspierając Fundację, wnosicie swój wkład w efekty naszych działań - pomagacie nam 
sfinansować koszt leczenia dziecka lub zakupić dla niego sprzęt rehabilitacyjny. Pomagacie 
dzieciom wrócić do normalnego życia. 
 
Partnerem Fundacji może zostać każda firma niezależnie od swojej wielkości czy segmentu, 
w którym prowadzi działalność gospodarczą. Najważniejsza jest chęć wsparcia misji naszej 
Fundacji, czyli pomocy chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia i uśmiechu. 
 
Partner Fundacji zgadza się wspierać Fundacje przez okres 1 roku: 

 poprzez przekazanie na cele statutowe Fundacji darowizny w wysokości 10.200zł (dla 
Złotych Partnerów Fundacji), 5.040zł (dla Srebrnych Parterów Fundacji) lub 1.008zł (dla 
Brązowych Partnerów Fundacji); 

 poprzez aktywne promowanie cech firmy odpowiedzialnej społecznie wśród swoich 
pracowników i partnerów biznesowych. 

Fundacja Pomagamy z Uśmiechem zobowiązuje się do: 
 
 umieszczenia logo firmy Partnera Fundacji na wszelkich naszych działaniach 

związanych z promocją działań Fundacji oraz w miejscach gdzie organizowane są 
działania Fundacji; 

 
 informowania Partnera Fundacji o wszelkich działaniach Fundacji w formie biuletynu 

informacyjnego (Newsletter Fundacji); 
 
 dzielenia się z Partnerami uśmiechem naszych podopiecznych 

 
 
 
 

Zapraszamy do włączenia się do grona firm wspierających naszych małych 
podopiecznych! 
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„Pomagamy z Uśmiechem” 

ZOSTAŃ PARTNEREM FUNDACJI 

Pragniemy zaprosić Państwa Firmę do programu Partner Fundacji, którego ideą jest wsparcie 
działań Fundacji przez osoby prawne przekazujące na cele statutowe Fundacji comiesięczną 
darowiznę. 

W zależności od możliwości Państwa firmy przygotowaliśmy trzy programy wsparcia Fundacji: 

 Złoty  
Partner Fundacji 

Srebrny  
Partner Fundacji 

Brązowy  
Partner Fundacji 

Darowizna roczna 
10.200zł  

(850zł miesięcznie) 
5.040zł  

(420zł miesięcznie) 
1.008zł  

(84zł miesięcznie) 

Statuetka Partnera 
Fundacji 

  

Bezpłatny udział w 
corocznym balu 

Fundacji 

   

Dyplom Partnera 
Fundacji 

    

Logo firmy na stronie 
internetowej Fundacji 

   

Otrzymywanie 
Newsletter’a Fundacji 

   

W załączeniu przedstawiamy projekt umowy współpracy z Fundacją, po wyrażeniu akceptacji 
umowy Państwa firma stanie się Partnerem Fundacji. 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi dokonanie darowizny na rzecz naszych małych 
podopiecznych pozwala Państwa firmie na odliczenie do 10% osiągniętego dochodu w 
stosunku rocznym. 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat programu Partner Fundacji uzyskać można pod 
numerami telefonu: 32 750 0 750; 801 024 100 bądź drogą mailową: 

fundacja@pomagamyzusmiechem.pl 

  
 


