
Wpisując się w długoletnią tradycję składania życzeń i wysyłania kartek świątecznych 

zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie charytatywnym „Dobroczynne 

Święta”, który z powodzeniem prowadzimy od 2008 roku. Jak co roku wysyłamy do 

Państwa pakiet kartek świątecznych, prosząc o prezent gwiazdowy dla Kacpra Solarza. 

Kacperek ma 4 lata i cierpi na dziecięce porażenie mózgowe – nie mówi, nie chodzi i nie 

siada samodzielnie. Lekarze potwierdzili u niego również padaczkę. Rehabilitacja 

sprawia, że Kacper czyni niewielkie postępy, ale dające nadzieję. By w dalszym ciągu 

móc utrzymać wypracowane efekty potrzebny jest specjalistyczny sprzęt 

rehabilitacyjny- pionizator, którego koszt wynosi ok. 15 000 zł. 

Najpiękniejsze prezenty to te, które płyną ze szczerej i bezinteresownej potrzeby 

dzielenia się dobrem. Wysyłając naszą kartkę z życzeniami na Boże Narodzenie do 

bliskich, przyjaciół czy partnerów biznesowych cała przekazana przez Państwa darowizna zostanie przeznaczona na 

zakup pionizatora dla Kacpra. Będziemy wdzięczni za darowiznę w wysokości 99 zł, ale każda nawet najmniejsza pomoc 

jest wielkim darem dla Kacperka. Jeżeli zdecydują się Państwo na udzielnie wsparcia wpłaty prosimy kierować na konto 

Fundacji BANK MILLENNIUM S.A. nr 63 1160 2202 0000 0000 2920 6273 z dopiskiem "pionizator dla Kacpra". 

Zachęcamy również do składania zamówień na dowolną ilość kartek świątecznych o różnych wzorach - religijnych            

i świeckich. Jeśli chcą Państwo, aby na życzeniach pojawiło się logo firmy i własny tekst - nasz grafik podoła wszystkim 

wyzwaniom. Zamówienie można złożyć poprzez naszą stronę:  lub wysyłając maila na adres 

. 

Jednocześnie informujemy, że istnieje wiele innych możliwości nawiązania z nami współpracy, która pozwoli wzmocnić 

Państwa wizerunek jako firmy odpowiedzialnej społecznie (CSR) - z radością przygotujemy dla Państwa indywidualną 

ofertę ! Przypominamy, że wszelkie darowizny przekazane na rzecz naszej Fundacji można odliczyć od podatku. Osoby 

fizyczne mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe o 6% a osoby prawne o 10%. Na Państwa prośbę możemy 

również przesłać potwierdzenie wpłaty darowizny. 

Wspólnie sprawmy Kacperkowi najpiękniejszy prezent gwiazdkowy i wysyłajmy kartki, które czynią dobro.W imieniu 

Kacpra i naszym dziękujemy za dotychczasową pomoc i okazane wsparcie.

www.dobroczynne.pl

fundacja@pomozity.org

PODARUJMY KACPROWI MAGICZNY PREZENT GWIAZDKOWY

POMAGAMY JUŻ PONAD ĆWIERĆ WIEKU


