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Razem możemy więcej...

Małgorzata i Bogusław Wypychewicz
- założyciele Fundacji „Jesteśmy Blisko”

Wkręć się w pomaganie!

Razem

Lat

MOŻEMY WIĘCEJ

JESTEŚMY

BLISKO

Jesteśmy blisko już 10 lat...
Fundacja „Jesteśmy Blisko” powstała z potrzeby serca i jest przystanią,
do której może zgłosić się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.
Od lat dostrzegaliśmy problemy, z którymi boryka się lokalna społeczność.
Dlatego cieszymy się, że działalność na polu biznesowym umożliwiła nam
stworzenie organizacji pomagającej w rozwiązywaniu niektórych z nich
i przyczynianiu się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Zawsze
uważaliśmy, że należy pochylać się nad potrzebami drugiego człowieka
i pomagać. Nie skupiamy się na jednym problemie, nie bawimy się w Boga...
Po prostu chcemy być blisko tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia.
Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom naszych ﬁrm, którzy od lat
angażują się w działalność fundacji – to oni swoją pozytywną energią
zmieniają na lepsze otaczającą nas rzeczywistość. Dziękujemy również
naszym darczyńcom, bez których nie było by to możliwe.

Dziêkujemy!

Małgorzata Wypychewicz
Przewodnicząca Rady Fundacji

Iwona Dobosz

Prezes Zarządu Fundacji

Stanisław Toborek

V-ce Prezes Zarządu Fundacji
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Kim

JESTEŚMY?
Jesteśmy włoszczowską fundacją, która powstała z potrzeby SERCA DWÓJKI WYJĄTKOWYCH OSÓB
– Małgorzaty i Bogusława Wypychewicz - założycieli ﬁrmy ZPUE S.A, przedsiębiorczego małżeństwa, które realizując
cele biznesowe dostrzegli szansę na rozwiązanie niektórych problemów lokalnego społeczeństwa.

„

Działając już od ponad 10 lat, staramy się być tam,
gdzie ludzie nas potrzebują – PO PROSTU BLISKO.

Nie tylko prowadzimy zbiórki i pomagamy potrzebującym, ale też organizujemy akcje prozdrowotne i edukacyjne.
Obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 450 chorych i niepełnosprawnych osób. Systematycznie organizujemy
badania proﬁlaktyczne, które niejednokrotnie dzięki wczesnej diagnostyce ratują ludzkie życie. Dotychczas
przebadaliśmy ponad 8 tysięcy osób, a na walkę o życie i zdrowie naszych podopiecznych i mieszkańców naszej lokalnej
społeczności przeznaczyliśmy blisko 3 miliony złotych. Ponadto, prowadzimy szereg projektów edukacyjnych
i ekologicznych. Angażując się w życie lokalnej społeczności wspólnie z mieszkańcami realizujemy ich własne
inicjatywy! Co najważniejsze, zawsze działamy tak by, sprostać konkretnym wyzwaniom, nie ma u nas miejsca na
schematy czy szablony – zawsze szukamy skutecznych, także odważnych i niestandardowych dróg niesienia pomocy.
Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania ludzi DOBREJ WOLI O WIELKICH SERCACH i chęci do działania.

Razem

MOŻEMY

„

na LEPSZYi Piêkniejszy
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Co

ROBIMY?

Działamy na wielu płaszczyznach – od edukacji poprzez proﬁlaktykę zdrowotną po aktywność „tu i teraz” – wszędzie
tam, gdzie potrzebna jest pomoc. Wspieramy osoby starsze, ubogie, niepełnosprawne, ale również inwestujemy
w młodzież, czy aktywizację społeczną.
Priorytetem jest dla nas walka o zdrowie i życie naszych podopiecznych. Finansujemy ich rehabilitację, zakup leków czy
też sprzętu specjalistycznego. Organizujemy dla nich ogólnokrajowe i lokalne akcje pomocowe zabezpieczając dla nich
środki na specjalistyczne leczenie lub zagraniczne operacje.
Szczególny nacisk kładziemy na działania prozdrowotne i proﬁlaktyczne. Systematycznie organizujemy konferencje
i badania przesiewowe dla mieszkańców naszej lokalnej społeczności, przyczyniając się tym samym do wykrycia
w porę wielu poważnych chorób i niepokojących zmian.
Dbając o rozwój dzieci i młodzieży realizujemy warsztaty edukacyjne, a także organizujemy spotkania z ekspertami,
którzy inspirują młodych do pracy nad sobą. Staramy się spełniać ich marzenia i wspieramy w realizowaniu pasji
i dążeniu do celu.
W trosce o środowisko staramy się włączać w istniejące inicjatywy oraz kreować własne działania proekologiczne.
Bierzemy udział w akcji sadzenia drzew. Ponadto, dbamy o prawidłową utylizację i recykling odpadów. Zamieniając
kilogramy elektrośmieci na złotówki, wspieramy naszych podopiecznych.

„

Dzięki darowiznom ﬁnansowym możemy zmieniać rzeczywistość wokół nas. Przekazane środki mają dla nas i naszych
podopiecznych ogromne znaczenie. Dzięki nim możemy walczyć o ich zdrowie i podarować nadzieję na lepsze jutro.
Nasze doświadczenie pokazuje, że

RAZEM MOŻEMY ZNACZNIE WIĘCEJ!

Misja Wizja Wartoœci
Naszą misją jest
pomaganie osobom,
które znalazły się
w trudnej sytuacji
życiowej. Odpowiadamy
na potrzeby
społeczeństwa.

Naszą wizją jest tworzenie
przestrzeni,
w której osoby potrzebujące
otrzymują odpowiednie
wsparcie.

Stawiamy na
zrównoważony rozwój
społeczności, dlatego
działamy na wielu
płaszczyznach.
Pomagamy!

„ Jest tylko jedno
NA DUŻE KŁOPOTY

Ma³e Radoœci

Karl Heinrich Weggerl
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Zespół

FUNDACJI

Ludzie, którzy tworzą zespół naszej fundacji są pełni pasji i dobrej energii, a każdy z Nich jest inny i wyjątkowy na swój
sposób. Ta indywidualność sprawia, że razem tworzymy mieszankę wyjątkowych osobowości, które działając razem
we wspólnym celu mogą osiągnąć zdecydowanie więcej!
W sposób szczególny doceniamy zaangażowanie naszych wolontariuszy, bez których nie bylibyśmy w stanie realizować
tak wielu szeroko zakrojonych projektów. Ich zaangażowanie to nie tylko realna pomoc, którą niosą potrzebującym i która
przekłada się na sukcesy organizacyjne naszych akcji. Wolontariat w naszej fundacji to także szansa na odkrycie
własnych pasji, wzbogacenie życia o kluczowe umiejętności społeczne takie jak m.in. dostrzeganie potrzeb innych,
budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych. Nasi wolontariusze to przede
wszystkim drużyna, która działa w celu zmiany na lepsze otaczającej ich rzeczywistości.

RADA FUNDACJI

Małgorzata
Wypychewicz

Katarzyna
Wypychewicz

Małgorzata
Grzybek

Małgorzata
Suchodolska

Przewodnicząca
Rady Fundacji

Wiceprzewodnicząca
Rady Fundacji

Członek
Rady Fundacji

Członek
Rady Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

BIURO FUNDACJI

Iwona
Dobosz

Stanisław
Toborek

Olga
Huć

Radosław
Klimas

Prezes
Fundacji

Wiceprezes
Fundacji

Pełnomocnik Zarządu,
Koordynator Fundacji

Specjalista ds. Pomocy
Indywidualnej

W NASZE DZIAŁANIA ANGAŻUJĄ SIĘ

„

SETKI LUDZI

WIELKICH SERC!
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AMELKA, KACPEREK I IGOREK
- DZIĘKI NASZEJ FUNDACJI WYGRALI WALKĘ

O SWOJE ZDROWIE I ŻYCIE!
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Do kogo traﬁa

POMOC?

„

Obecnie pod opieką naszej fundacji znajduje się ponad 450 osób, dzieci i dorosłych, którzy z rozmaitych przyczyn znaleźli

się w trudnej, czasem dramatycznej, sytuacji życiowej. Wspieramy zarówno osoby przewlekle chore

i niepełnosprawne jak i ludzi w przypadku nagłych zachorowań. Nie zapominamy o starszych i samotnych. Pomagamy

naszym podopiecznym m.in. poprzez zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego, leków, doﬁnansowanie turnusów

rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach, a także operacji ratujących życie.

Nasze dotychczasowe
doświadczenie pokazuje nam,
że pojawiająca się nagle choroba
lub niepełnosprawność to dla wielu
rodzin dramat nie tylko w wymiarze
emocjonalnym, ale i materialnym.
Doskonale wiemy, że specjalistyczne leczenie czy skomplikowane zabiegi operacyjne
wiążą się z ogromnymi kosztami, które niejednokrotnie przekraczają ﬁnansowe
możliwości rodziców czy też samych podopiecznych.

Iwona
Dobosz
Prezes Fundacji

zgromad
ponad 4 50

dziliœmy
00 000 z³
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Dbamy o

„

ZDROWIE

Pierwsze kroki w obszarze zdrowia nasza fundacja stawiała podczas organizacji badań przesiewowych.

Zdecydowaliśmy się na proﬁlaktykę onkologiczną w zakresie raka piersi.

Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych darczyńców i wolontariuszy. Każde wsparcie daje nam siłę

i motywację do dalszego działania. Inspiracją do wykonania tych badań była historia samej założycielki fundacji, która

przeszła chorobę nowotworową. Do dziś udało nam się przebadać ponad 8 tysięcy osób. Niejednokrotnie dzięki

wczesnej diagnostyce uratowaliśmy życie.

Dzisiaj, w dobie epidemii chorób
nowotworowych, nie pozwólmy,
aby przez lęk przed badaniami
oraz przez bagatelizowanie niektórych
objawów wygrała choroba.

Małgorzata
Wypychewicz
Przewodnicząca
Rady Fundacji

Jedyne, co możemy zrobić, to pójść, zbadać się, odebrać wynik i upewnić się, że jesteśmy
zdrowi. A nawet jeśli w tym wyniku coś będzie nie tak, to mamy szansę, żeby się wyleczyć.
Dzisiaj rak to nie wyrok. Jeżeli wcześnie zdiagnozujemy chorobę, to mamy szansę powrócić
do normalnego życia.

WYDALIŚMY JUŻ...

250 000 zł

na badania proﬁlaktyczne

205 000 zł

na zakup kart aptecznych

80 000 zł

na zakup sprzętu diagnostycznego

„
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Nigdy nie jest za późno i za wcześnie by zacząć

iść w kierunku ZDROWSZEGO

SIEBIE!

12

20
tys. zł
na remont

spotkań

z ekspertami

szpitalnego
oddziału
dziecięcego

300 tys. zł
na projekt
"Recepta
na zdrowie"

nowy

inhalator

przekazany
na oddział dziecięcy

1000

kart
aptecznych

2 tys. osób

zaszczepionych
przeciwko
grypie

Dbamy
o zdrowie

250
litrów
zebranej krwi

500

zarejestrowanych,
potencjalnych
dawców szpiku

38 dni

badań proﬁlaktycznych

250

tys. zł

na badania
proﬁlaktyczne

2 przypadki

8 000

wykrycia WZW typu C

przebadanych osób

17

2 przypadki

wykrytych
podejrzeń nowotworów

wykrytej gruźlicy

86

wykrytych
niepokojących zmian skierowanych
do dalszej diagnostyki
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Pomagamy

PODOPIECZNYM

„

Nasza fundacja powstała po to by pomagać tym, którzy z rozmaitych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomagamy naszym podopiecznym w powrocie do normalnego życia.

Nie potraﬁmy pogodzić się z tym, że zdrowie lub życie człowieka mogą być zależne jedynie od zasobności ich portfela.

Dlatego też prowadzimy dla nich zbiórki publiczne i gromadzimy środki z tytułu 1% podatku tak, aby umożliwić im dostęp

do specjalistycznego leczenia czy kosztownych operacji.

Iwona
Dobosz

Próśb o pomoc stale przybywa.
Bardzo cieszy mnie to, że ludzie
po prostu nam ufają.

Prezes Fundacji

Zdajemy sobie sprawę z tego , że nie jesteśmy w stanie pomóc każdemu, ale wierzymy
w to, że każdy może pomóc komuś! Stąd nasze systematyczne apele o wsparcie. Sami
nigdy nie dalibyśmy rady pomóc tak wielu osobom. Dotychczas udało nam się wesprzeć
ponad 450 osób, niejednokrotnie ratując ich życie, z czego jesteśmy bardzo dumni!

WYDALIŚMY JUŻ...

1 800 000 zł

na leczenie i rehabilitacje
naszych podopiecznych

860 000 zł

na zakup specjalistycznego sprzętu
i poprawę warunków bytowych

15 000 zł

na integrację
naszych podopiecznych

„
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Posiadanie jakiegokolwiek DOBRA
nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go

z drugim człowiekiem.

Seneka

14

5

modernizacji

w domach osób
niepełnosprawnych

3

spotkania
integracyjne

sesje
zdjęciowe

860

20

tys. zł

na rehabilitację

320

tys. zł

na protezy
słuchu

paczek
żywnościowych

400kg

Pomagamy
podopiecznym

450

chemii gospodarczej
od P&G

podopiecznych

280

tys. zł

na sprzęt
rehabilitacyjny

450

tys. zł

na operacje
ratujące
życie

350

tys. zł

na protezy

narządów ruchu
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Troszczymy się

„

O ŚRODOWISKO

Wierzymy w skuteczność zasad zrównoważonego rozwoju oraz siłę jednostki i sens wspólnoty w działaniach dla

dobra wspólnego. Z tego względu staramy się włączać w istniejące inicjatywy oraz we współpracę z partnerami

publicznymi, sektorem biznesu i podmiotami społecznymi kreujemy własne działania proekologiczne. Co roku bierzemy

udział w akcji sadzenia drzew i dbamy o prawidłową utylizację i recykling odpadów. Ponadto, w celu podniesienia

świadomości o jakości powietrza i ochrony przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia angażujemy się

w lokalnie prowadzoną akcję „SMOG we Włoszczowie”. Dbamy także o naszych czworonożnych przyjaciół wspierając

akcję zbiórki karmy dla schronisk.

Stanisław
Toborek

W naszej działalności
bardzo istotna jest dla nas
troska o środowisko.

Wiceprezes
Fundacji

Mając na uwadze zarówno dobro środowiska jak i niesienie pomocy naszym podopiecznym
uruchomiliśmy program „Eko-Wkręceni”. W ramach programu prowadzimy szereg działań
proekologicznych, zamieniając kilogramy elektrośmieci i plastikowych nakrętek na złotówki.
Ponadto, w ramach kampanii „Ubrania do oddania” zachęcamy mieszkańców do recyklingu odzieży
i nadawania „drugiego życia” przedmiotom, których już nie potrzebują! Dochód z recyklingu
elektrośmieci, plastików i odzieży dedykowany jest naszym podopiecznym, dzięki czemu możemy
ﬁnansować ich rehabilitacje i leczenie.

POZYSKALIŚMY JUŻ...

3 511 zł

z recyklingu odzieży

1 564 zł

z recyklingu elektrośmieci

1 865 zł

z recyklingu plastikowych nakrętek

„

Wkręć się w pomaganie!

Nadszedł czas, aby zrozumieć,
że przyroda bez człowieka
będzie istniała, ale CZŁOWIEK

BEZ PRZYRODY NIE!

Arystoteles

2 tony
zebranych

baterii

4

dni sprzątania
świata

2

Troszczymy się

2

akcje zbiórki
elektrośmieci

o środowisko

tony odzieży
używanej

6 tys.
zasadzonych

drzew

4

tony nakrętek
plastikowych
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Wspieramy rozwój

„

DZIECI I MŁODZIEŻY

Od wielu lat działamy na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzimy autorskie warsztaty, a także angażujemy się

w inicjatywy edukacyjne.
Stawiamy na promowanie idei wolontariatu zrzeszając setki młodych osób, które bezinteresownie wspierają nasze

działania. Systematycznie pomagamy rozwijać młode talenty, udzielając pomocy ﬁnansowej i rzeczowej uzdolnionej

młodzieży. Wspieramy sportowców i inwestujemy w lokalnych artystów.

Pragniemy pobudzić aktywność
młodych ludzi i motywować ich
do ciągłego rozwoju, poszerzania
wiedzy oraz stawiania sobie wyzwań.

Olga Huć
Pełnomocnik Zarządu,
Koordynator
Biura Fundacji

Ponadto, staramy się wzmocnić ich zaangażowanie w życie społeczności lokalnej
poprzez umożliwienie działania w fundacyjnym wolontariacie. Działalność społeczna
to dla młodych ludzi nie tylko niesienie pomocy innym, to również, a może i przede
wszystkim, praca nad sobą. Dzięki zaangażowaniu w wolontariat w naszej fundacji
młodzież może zrealizować własne pomysły, zrobić coś dla siebie i dla innych.

WYDALIŚMY JUŻ...

70 000 zł

na warsztaty edukacyjne

65 000 zł

na dożywianie dzieci

90 000 zł

na spełnienie marzeń

„

21

Wkręć się w pomaganie!

Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie
umysłu na tym, CZEGO PRAGNIEMY,
nie na tym, czego się boimy.
Brian Tracy

12

8

spotkań
edukacyjnych
z przedszkolami

30tys.

doﬁnansowanych
wyjazdów
na festiwale
artystyczne

180
godzin
korepetycji

10
rodzin

egz.
wydanej powieści
autorstwa naszej
podopiecznej

Dbamy
o rozwój
dzieci
i młodzieży

4

tys. zł

na letni
wypoczynek

250

sﬁnansowanych
posiłków
w szkołach

konkursy
edukacyjne

40

otrzymało sprzęt
komputerowy
z dostępem
do darmowego
Internetu

102
spełnione
marzenia

160

młodzieżowych
wolontariuszy
wspierających
fundację

3 dni

warsztatów
edukacyjnych
dla młodzieży

24

przeszkolonych
młodzieżowych liderów
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Angażujemy się w życie

LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

„

Każda społeczność jest wyjątkowa ze względu na ludzi, ich otoczenie, ugruntowaną tradycję i doświadczenia

wynikające choćby z historii. Od lat dostrzegamy ogromny potencjał jaki drzemie w naszej, lokalnej społeczności. Od

początku naszego działania mieszkańcy angażują się w nasze projekty i wspólnie z nami pracują na ich rezultaty.

W podziękowaniu za ich stałe i nieocenione wsparcie postanowiliśmy, że stworzymy możliwość do realizacji ich

własnych inicjatyw. Niejednokrotnie, doﬁnansowywaliśmy pomysły wielu ludzi i instytucji, a od dwóch lat prowadzimy

własny program grantowy „Weź kasę i zrób”, który umożliwia mieszkańcom pozyskanie środków na realizację ich

indywidualnych projektów społecznych. Dotychczas udało się wspólnymi siłami zrealizować 35 projektów.

Od początku swojego działania,
staramy się angażować w życie
lokalnej społeczności poprawiając
jakość życia naszych mieszkańców.

Radosław
Klimas
Specjalista ds.
Pomocy Indywidualnej

Tworzymy przestrzeń do wspólnych spotkań, organizując lub współorganizując
wydarzenia kulturalno – rekreacyjne, warsztaty, prelekcje, czy plebiscyty. Przeprowadzamy
konkursy grantowe dając szanse mieszkańcom na realizację inicjatyw, zmieniających
nasze otoczenie na lepsze.

WYDALIŚMY JUŻ...

50 000 zł

na organizację wydarzeń
charytatywnych

70 000 zł

na wsparcie lokalnych inicjatyw

20 000 zł

na realizację celów charytatywnych
laureatów plebiscytu LATARNIK

„
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Jeśli nie możesz robić rzeczy wielkich,
RÓB MAŁE RZECZY w wielki sposób.

Napoleon Hill

600

68

tys. zł

z koncertów
charytatywnych

wydarzeń
z udziałem
fundacji

26

150

urządzeń
rekreacyjnych
w ramach akcji
„Pomagamy”

6

tys. zł

na budowę
łazienek

edycji plebiscytu
LATARNIK

90

Angażujemy się
w życie lokalnej
społeczności

tys. zł

z licytacji
charytatywnych

3

kolacje
charytatywne

400

4

happeningi

2

odbudowane domy
jednorodzinne

paczek

świątecznych

80

tys. zł

na konkurs
„Weź kasę i zrób”

5

35 zrealizowanych

zorganizowanych
wydarzeń

projektów

360 zaangażowanych

14 zrewitalizowanych

wolontariuszy

miejsc publicznych

17 wyremontowanych

i doposażonych
obiektów użyteczności publicznej
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Razem możemy więcej...

Wkręć się w

POMAGANIE!

Od 2010 roku pomagamy osobom chorym i niepełnosprawnym. Do tej pory udało nam się wesprzeć ponad 400 takich
osób. Ponadto realizujemy projekty prozdrowotne, edukacyjne i ekologiczne.
Stale angażujemy się w życie lokalnej społeczności. Dotychczas przebadaliśmy ponad 8 tysięcy osób przyczyniając
się tym samym do wykrycia wielu poważnych chorób i niepokojących zmian w organizmie.
Nie dokonalibyśmy tego bez zaangażowania naszych darczyńców i wolontariuszy. Każde wsparcie daje nam siłę
i motywację do dalszego działania. Razem możemy zmieniać świat na lepszy i piękniejszy!
Dołącz do nas i pamiętaj, że

DOBRO ZAWSZE WRACA!

Przekazując darowiznę na działalność statutową
w dowolnym czasie w dowolnej kwocie
Wpłacając darowiznę na konto naszej fundacji należy wykorzystać następujące dane:
Fundacja „Jesteśmy Blisko”
ul. Jędrzejowska 79 C
29-100 Włoszczowa
Bank Spółdzielczy we Włoszczowie
Nr 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001
Tytuł: Darowizna na działalność statutową

Zostań Super Bohaterem - przekaż 1% podatku
W ubiegłym roku na konto Fundacji „Jesteśmy Blisko” z tytułu 1% podatku wpłynęło rekordowe 370 000 złotych.
Jesteśmy dumni z tego, że wiele osób nam ufa i to właśnie naszej organizacji przekazuje ten 1%. To dla nas bardzo
ważne, a podatników nic nie kosztuje. Środki z 1% przeznaczane są na pomoc podopiecznym, ich rehabilitację,
a także na organizację akcji, m.in. badań proﬁlaktycznych, wspieranie młodych talentów czy szczepienia przeciw
grypie. Dzięki tym środkom możemy zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Życie bywa przewrotne i czasem
pojawiają się sytuacje, z którymi trudno poradzić sobie samemu. Dlatego jesteśmy my!
Ty też możesz pomóc! Wystarczy, że przekażesz 1% swojego podatku.

Wystarczy, że w swoim rozliczeniu
podatkowym wprowadzisz następujący numer:

KRS: 0000 350 393

... i Ty te¿ MOŻESZ ZOSTAĆ

SUPER

BOHATEREM

Przekaż 1%
KRS 0000 350 393

wspiera Fundacjê „JESTEŚMY BLISKO”
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Razem możemy więcej...

Wkręć się

W POMAGANIE
Dołącz do programów:

Mała kwota - Wielka sprawa!
Już ponad tysiąc pracowników czterech ﬁrm regularnie wspiera działania naszej fundacji przekazując
systematycznie na wsparcie podopiecznych blisko 7 tysięcy złotych! Jak to działa? To proste !
Co miesiąc ﬁrma, która zechce dołączyć do programu „Mała kwota-wielka sprawa” na prośbę pracownika potrąca
z jego pensji określoną kwotę, od kilku do kilkudziesięciu złotych. Następnie przekazuje w formie darowizny łączną
kwotę na konto naszej fundacji. Odpisy od pensji mogą być dokonane tylko na podstawie pisemnej deklaracji,
w której pracownik wyraża zgodę na przekazywanie konkretnej kwoty na wybrany cel. Pracownik może w każdej
chwili zrezygnować z udziału w programie, a także zmienić wysokość wsparcia. Dział księgowości ﬁrmy uwzględnia
wolę pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną kwotę. Pracownik może
w dowolnym momencie odstąpić od programu, zmienić wysokość wpłat lub ich cel. Siła tego rozwiązania leży
w tym, że przy zaangażowaniu części pracowników, nawet bardzo małe, lecz regularne wpłaty po zsumowaniu
czynią darowiznę znaczącą dla organizacji dobroczynnej.

Bądź blisko – dziel się zyskiem!
Program polegający na przekazywaniu przez ﬁrmę comiesięcznej, określonej w porozumieniu prowizji od
sprzedaży wybranego produktu w formie darowizny na konto naszej fundacji. Wybrany do programu produkt jest
dodatkowo oznaczony logotypem naszej fundacji i hasłem akcji. Pragniemy w ten sposób stworzyć swoistą grupę
biznesową ﬁrm, które są odpowiedzialne społecznie. Działanie to daje możliwość wykorzystania powstałego w ten
sposób potencjału poprzez podejmowanie wspólnych kampanii promocyjnych. Taki model współpracy daje ﬁrmie
możliwość realizacji własnej polityki rynkowej zgodnie z indywidualnymi priorytetami i stosowną strategią
komunikacyjną i jest znakomitym narzędziem budowania prestiżu, trwałego kształtowania wizerunku nowoczesnej i
społecznie zaangażowanej organizacji ﬁrmy. Daje to, w przeciwieństwie do okazjonalnych akcji promocyjnych,
ogromną szansę podniesienia wiarygodności ﬁrmy, permanentnego wzmacniania zaufania do marki i produktów.

Z stań

Naszym Wolontariuszem!

Anga¿uj siebie i innych...
Skontaktuj się z nami!

Sekretariat
tel. 41 388 14 75
e-mail: fundacja@jestesmyblisko.pl

Olga Huć

Radosław Klimas

Pełnomocnik Zarządu,
Koordynator Biura Fundacji

Specjalista ds.
Pomocy Indywidualnej

tel. 41 388 15 84 | kom. 506 005 575

tel. 41 388 14 56 | kom. 506 005 356

e-mail: olga.huc@jestesmyblisko.pl

e-mail: radoslaw.klimas@jestesmyblisko.pl

Lat

JESTEŚMY

BLISKO

tel. + 48 41 388 14 75

tel. + 48 506 005 575

