Działania Fundacji 2020

O fundacji
Nasza fundacja powstała, aby inicjować
zmiany rozwojowe i społeczne wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Poprzez kampanie społeczne, wydawane książki,
warsztaty oraz inne aktywności chcemy uczyć wrażliwości
na otaczające nas relacje. Pomagamy rozwiązywać
problemy, zarówno te związane z naszym istnieniem jako
jednostki, jak i te, które bezpośrednio, a także pośrednio
dotyczą świata, w którym żyjemy.

Pomoc potrzebującym

Wydawanie książek

Kampanie społeczne

devs4pets (wsparcie schronisk)

Akcje charytatywne i warsztaty

Pomoc hospicjom

Statystyki
Nasza działalność to ludzkie uśmiechy, ale także dziesiątki przepracowanych
godzin, które pozwoliły nam pomagać potrzebującym.

3 lata

29 wydarzeń

Jako fundacja pomagamy już ponad
trzy lata. Przez ten czas nie
próżnowaliśmy

W 2020 roku wzięliśmy udział w 29
akcjach fundacji lub wspierających

145 000 zł

Wydaliśmy książkę

Podczas nich zebraliśmy około 145 000 zł,
dzięki którym spełnialiśmy marzenia
potrzebujących

Wydaliśmy książkę, która uczy i
bawi „The Moon Tear of
Adynis”

Zebrane środki

W 2020 roku dzięki licznym akcjom i wspaniałym
ludziom, którzy nas wsparli, udało się zebrać

145 000 zł

40 000 zł

31 000 zł

20 000 zł

Akcja wsparcia szpitali w związku
z epidemią koronawirusa. Zakup
maseczek, przyłbic, kombinezonów

Akcja devs4pets zebraliśmy 31 000zł,
za które zakupiliśmy najpotrzebniejsze
rzeczy dla Schroniska Psie Pole

Wsparcie szpitala w Krakowie-Prokocimiu
– zakup narzędzi chirurgicznych

20 000 zł

11 000 zł

8 000 zł

Wsparcie na rzecz chorej Lenki

Wsparcie hospicjum i domu dziecka.
Akcja mikołajowa i wsparcie domu
samotnej matki

Zebrane na licytacji charytatywnej
podczas Balu Dyplomacji Wschodniej

8 000 zł

4 000 zł

3 000 zł

Wsparcie dla Fundacji Się Pomaga

Zebrane na licytacji charytatywnej
podczas Wieczoru Bułgarskiego

Zebraliśmy 3000 zł podczas pierwszej
akcji devs4pets. Za tą kwotę zakupiliśmy
karmę dla Schroniska Psie Pole

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

devs4pets

Wsparcie dla Maciusia

Rodzinny Dom Dziecka w Gniewnie

Świąteczna paczka dla kociaka i psiaka –
zbiórka z pośrednictwem zrzutka.pl na
rzecz podopiecznych Schroniska Psie Pole.
Zebraliśmy 31 308 zł.

Pracownik Ailleron zwrócił się z prośbą o
pomoc. Fundacja wsparła zbiórkę za
pośrednictwem siepomaga.pl, wpłacając
2000 zł i zachęcając do zbiórki na
kanałach SM.

Przekazaliśmy najpotrzebniejsze rzeczy
codziennego użytku dla podopiecznych
domu dziecka oraz wiele zabawek, aby
umilić im wolny czas i wspólne chwile.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Wsparcie dla Michałka

Wsparcie dla Damianka

Wydaliśmy książkę

Fundacja wsparła zbiórkę za
pośrednictwem siepomaga.pl, wpłacając
6000 zł i zachęcając do zbiórki na
kanałach SM.

Pracownik Ailleron zwrócił się z prośbą o
pomoc. Fundacja dołącza się do akcji
promując zbiórkę.

"Księżycowa łza z Adynis" to nasza pierwsza
fundacyjna książeczka mówiąca o
zrozumieniu i życiu w harmonii. Opowiada o
przyjaźni, empatii i współczuciu.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Urodziny w Hospicjum

Mikołajki w RDD w Gniewnie

Mikołaj w Hospicjum

Nie zapominamy o podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.
Maciek i Wojtek z okazji urodzin dostali
od Nas prezenty.

Lalki, samochodziki, misie oraz klocki i
wiele innych upominków dostarczył
Mikołaj do małych podopiecznych.

Pomagaliśmy Mikołajowi i kupiliśmy
prezenty dla 28 podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Wizyta w Hospicjum

Urodziny w Hospicjum

Narzędzia do ratowania życia

Razem z SZOPA Fight Team udało się nam
zorganizować siłownię dla dzieci z Domu
Dziecka z Kielc.

Michał i Paweł z Małopolskiego
Hospicjum dla Dzieci z okazji urodzin
dostali prezenty od nas i Rafała Szopy,
który wspiera nasze działania.

Przekazaliśmy na rzecz Kliniki Kardiochirurgii
Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie - Prokocimiu zestaw
67 narzędzi kardiochirurgicznych firmy
Geister. Wartość narzędzi: 20 000 zł

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Walczymy z Covid-19

Szkolne wyprawki

Urodziny w Hospicjum

Zorganizowaliśmy akcje wspierające
szpitale w walce z koronawirusem.
Wartość przekazanych maseczek,
przyłbic, kombinezonów: 40 000 zł.

Fundacyjne szkolne wyprawki dla dzieci z
Domu Samotnej Matki w Tarnowie.

Spełniliśmy kolejne urodzinowe marzenia.
Tym razem Asi i Bartka, podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Urodziny w Hospicjum

Zbiórka dla RDD w Gniewnie

Pierwsza akcja devs4pets

Urodzinowe podziękowania od Antosi,
Julci i Zuzi - podopiecznych
Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci.

Zbiórka przedmiotów dla podopiecznych
Rodzinnego Domu Dziecka w Gniewnie.

Akcja devs4pets powstała w ramach
Fundacji MNML w celu pomocy
zwierzętom. Pierwsza zbiórka zakończyła
się zebraniem kwoty 3000zł.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Wieczór Bułgarski

Huśtawka dla Domu Dziecka

Małe gesty

Dawid Łasut, przyjaciel Fundacji, jest
organizatorem m.in. Wieczoru
Bułgarskiego. Podczas wydarzenia odbyła
się zbiórka na rzecz naszej Fundacji.

Przekazaliśmy huśtawkę dla
podopiecznych Domu Dziecka w Jasieniu.
Na twarzach dzieci zagoscił uśmiech.

Nasza fundacja miała przyjemność
dostarczyć telewizor do domu Tomka,
chłopca zmagającego się z porażeniem
mózgowym.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Wsparcie dla Ani

Wsparcie Lenki

Podaruj komputer

Na prośbę jednego z pracowników
Ailleron zachęcaliśmy do wsparcia zbiórki
dla Ani, walczącej z chłoniakiem.

Pomagaliśmy już Lence podczas Cracow Charity
Cup. Cudownie jest patrzeć jak dziewczynka
wspaniale sobie radzi. Wsparliśmy rehabilitację
Lenki kwotą 20 000 zł.

W okresie pierwszego lockdownu wiele
rodzin nie mogło zapewnić każdemu z
dzieci oddzielnego komputera. Fundacja
wraz z Ailleron zorganizowała zbiórkę
komputerów i przekazała je potrzebującym.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Bal Dyplomacji Wschodniej

Urodziny w Hospicjum

Zbiórka dla potrzebującej rodziny

Wydarzenie, którego celem jest integracja
Polaków, Ukraińców, Białorusinów
i Rosjan. Podczas aukcji charytatywnej
udało się zebrać kwotę 8 000 zł

Gabrysia, Milenka, Antoś, Korneli i
Konstancja. Jest nam ogromnie miło, że
mogliśmy sprawić im przyjemność. Ich
radość i uśmiechy są dla nas bezcenne.

Jedna z potrzebujących rodzin poprosiła
nas o pomoc. Zorganizowaliśmy zbiórkę i
obdarowaliśmy rodzinę potrzebnymi
produktami.

Nasza aktywność w 2020 r.

Mimo pandemii nie poddaliśmy się i działaliśmy więcej, efektywniej i z jeszcze większą energią!

Pomoc dla bezdomnych

Zostań dawcą szpiku kostnego

... my się dopiero rozkręcamy!

Nie ograniczamy się jedynie do granic
Polski. Działamy wszędzie tam, gdzie są
przedstawiciele naszej fundacji.
Zorganizowaliśmy pomoc dla
bezdomnych osób z Californii.

21 stycznia w biurze Ailleron odbyła się
akcja DKMS. Wszystkie zainteresowane
osoby mogły w tym dniu zapisać się do
bazy dawców szpiku kostnego

Akcje przeprowadzone w 2020 roku to tylko
wierzchołek tego, co udało nam zrobic do tej pory, a
przede wszystkim tego, co jeszcze wspólnie zrobimy!
Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu facebook
oraz strony www.pomoz.pl

Obserwuj nas
Zapraszamy na naszą stronę www oraz social media.
Bądź na bieżąco.

pomoz.pl
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@fundacjacharytatywna

@devs4pets

