Gdynia, dnia 04.09.2017 r.

Szanowni Państwo,
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” zwraca się
z gorącą prośbą o poświęcenie nam chwili czasu i zapoznanie się z proponowaną przez nas
najprostszą formą wsparcia organizacji charytatywnych, zwaną Payroll Giving – Tanie
Pomaganie. Metoda ta polega na comiesięcznym, regularnym przekazywaniu zadeklarowanych
przez pracowników drobnych kwot, np. końcówki pensji (1,23zł, 12,15zł, 123,30zł etc.) na rzecz
organizacji dobroczynnej.
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. Gdy wyrażą Państwo aprobatę na taką formę
wsparcia, wyznaczona osoba (koordynator) zbiera od pracowników oświadczenia,
z zadeklarowaną kwotą wsparcia i na ich podstawie dział księgowości rozlicza
je z wynagrodzenia, a następnie przekazuje łączną kwotę na konto fundacji. Na koniec roku
pracownicy otrzymują zaświadczenie o sumie przekazanych darowizn, co uprawnia ich do
odliczenia tych kwot od dochodu w rocznym rozliczeniu PIT.
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. Firma buduje pozytywny wizerunek, stając się częścią idei Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (CSR – corporate social responsibility), wzmacnia
w pracownikach wolę wspólnego działania na rzecz wyższych wartości oraz buduje w nich
poczucie więzi wokół wspólnej idei.
Jedną z naszych podopiecznych jest Oliwia Kielusiak, urodzona z przepukliną
oponowo-rdzeniową, w wyniku której ma niedowład kończyn dolnych. Oliwia jest wzorową
i uzdolnioną siedemnastolatką. Z uwagi na jej stan zdrowia niezbędne jest zapewnienie jej
systematycznej
rehabilitacji
wspomagającej
jej
dalszy
rozwój
i
sprawność.
By móc uczestniczyć w rehabilitacji niezbędny jest jej aktywny, sportowy wózek inwalidzki.
Pragniemy spełnić marzenia Oliwii, aby mogła z uśmiechem na twarzy pogłębiać swoje pasje,
systematycznie ćwiczyć i uczestniczyć w rehabilitacji.

Fundacja „Pomóż i Ty” jest organizacją pozarządową zarejestrowaną 22 marca 1995 r.
i działa w sferze pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003
„ O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz.1536).
Przesłanie Fundacji "Pomóż i Ty" to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych
w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska
na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja
środowiska i aktywizacja ich działań. Pod opieką fundacji znajduje się aktualnie niemal
150 osób, dzieci i dorosłych, których wspieramy m.in. poprzez zakup protez, sprzętu
rehabilitacyjnego, leków i sprzętu ułatwiającego edukacje niewidomych, sponsorowanie
i dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych
w kraju, czy sponsorowanie specjalistycznych operacji oczu naszych podopiecznych
w renomowanych klinikach okulistycznych.
W przypadku przyłączenia się Państwa firmy do akcji „Drobne kwoty – Wielkie
serca!”, Fundacja ze swojej strony deklaruje pomoc w razie zaistnienia potrzeby wsparcia
pracownika, który uległ wypadkowi lub ciężko zachorował.
W załączeniu znajdą Państwo przykładową deklarację jaką powinien wypełnić
pracownik, aby rozpocząć swój udział w programie oraz ulotkę, która powieszona w dostępnym
miejscu przybliży ideę akcji „Drobne kwoty – Wielkie serca!”.
Wszelkie informacje odnośnie naszej działalności, podopiecznych oraz akcji
„Drobne kwoty – Wielkie serca!” znajdą Państwo na stronie www.pomozity.org.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznie, pod numerem telefonu 58 663 81 41
wew.25 lub mailowo: katarzyna.smolska@pomozity.org, kamila.galazka@pomozity.org
Z poważaniem
Zarząd Fundacji „Pomóż i Ty”

