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Poradnia Tygryska

Igor Roman

(22) 3483297

Warszawa

iroman@deloittece.com
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Lepsza przyszłość

Natalia Pisarek

(22) 3483648

Warszawa

npisarek@deloittece.com
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Odkrywanie pasji

Mariola
Wytrykus

(22) 5110251

Natalia
Kasprzyk

(22) 5110943

Agnieszka
Zielińska

(22) 5110356

Młodzi w
Przyszłość

Oskar
Leligdowicz

(22) 3483252

Pomysł na sukces
zawodowy

Agnieszka
Gartel

(22) 5110960

HospiCare

Projekt Mokotów

Warszawa

mwytrykus@deloittece.com
Warszawa

nkasprzyk@deloittece.com
Warszawa

azielinska@deloittece.com

Warszawa

oleligdowicz@deloittece.com

agartel@deloittece.com

Warszawa

Zakres zaangażowania
Zespół wspiera niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działająca przy przedszkolu Tygrysek w Błoniu
poprzez dofinansowanie sprzętu do terapii, udział w remoncie sali dydaktycznej oraz
pomoc rodzinom korzystającym z poradni w rozliczeniach PIT z tytułu ulgi dla
niepełnosprawnych.
W ramach inicjatywy Deloitte przy współpracy z fundacją Art. Of Living przeprowadzimy
warsztaty dla kilkudziesięciu nastolatków z domów dziecka jak radzić sobie ze stresem i
własnymi emocjami.
Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z zakresu pracy zespołowej,
odkrywania pasji, wyznaczania celów i dążenia do ich osiągnięcia wraz z zajęciami
praktycznymi nauki pływania dla dzieci z domu dziecka z grupy wiekowej 8 – 11 lat.
Celem projektu jest dokończenie prac nad aplikacją HospiCare oraz jej popularyzacja i
dystrybucja. HospiCare jest aplikacją usprawniającą codzienną pracę hospicjów
domowych w Polsce.
Jest to kontynuacja trwającego już programu „Projekt Mokotów” skierowanego do dzieci
ze Słupska. W ramach tej inicjatywy organizujemy: warsztaty teatralne, mentoring,
profesjonalne badanie kompetencji, żeby w odpowiedni sposób dobrać dzieciom zajęcia
pozalekcyjne i ukierunkować ich dalszy rozwój.
Zorganizujemy dla młodych ludzi z 4 świetlic środowiskowych (Warszawa, Wrocław,
Gdańsk, Katowice) weekendowe wyjazdy do 4 miast, gdzie wezmą udział w warsztatach
artystycznych, treningach umiejętności miękkich (na temat pewności siebie,
rozwiązywania konfliktów, umiejętności pracy w grupie), spotkaniach z lokalnymi liderami
(z Deloitte) skupiających się na możliwych perspektywach zawodowych i rozwoju.

Projekt zakłada partnerstwo i działania na rzecz beneficjentek Stowarzyszenia Inicjatyw
Kobiecych (SIK). Nasza inicjatywa zakłada wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego
oraz konkurs na pracę „ Pomysł na sukces zawodowy”. Nagrodami będzie sprzęt
komputerowy. Kobiety otrzymają wsparcie doradczyni zawodowej oraz sprecyzują swój
plan kolejnych kroków do zdobycia pracy i/lub założenia swojej firmy. Dla uczestniczek
konkursu zostanie również zorganizowany cykl jednodniowych szkoleń z obszaru
aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach Deloitte Learning Academy.
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Warsztaty
“Rodzicielstwo dla
pracujących
kobiet.”

Urszula
Goździewska

(22) 5110727

Budowanie
bliskości ze
starszymi

Ewa Suszek

(22) 5110437

Dzika Klinika

Krzysztof
Franiak

(22) 3483265

Mała Polska w
Nepalu

Ewa GrelaMusioł

(22) 5110611

Pierwszy Impuls

Paulina
Kaczmarek

(22) 3483737

Koncert
charytatywny

Monika Kurlej

(22) 5110195

Uczymy ekonomii

Wojciech
Gołębicki /
Małgorzata
Hess

Warszawa

ugozdziewska@deloittece.com

Warszawa

esuszek@deloittece.com

Warszawa

kfraniak@deloittece.com

Warszawa

egrelamusiol@deloittece.com

Warszawa

pakaczmarek@deloittece.com

Warszawa

mkurlej@deloittece.com

(58) 8821943
wgolebicki@deloittece.com
22 3483288
malhess@deloittece.com

Gdańsk,
Warszawa

Grupa Dobre Ręce Polskich Położnych wraz z zespołem Deloitte przygotuje i
przeprowadzi projekt warsztatów „Rodzicielstwo dla pracujących kobiet”. Gotowy program
będzie w przyszłości częścią wielkiej akcji edukacyjnej „Położne dla Kobiet” prowadzonej
w całej Polsce. W projekcie znajdą się wykłady, ćwiczenia, omówienie przypadków
pomocnych w przygotowaniu do zdrowego i szczęśliwego rodzicielstwa mimo
codziennych wyzwań i różnego typu problemów związanych ze zdrowiem, wiekiem,
sytuacjami społecznymi czy rolami, jakie kobiety podejmują w życiu.
Celem projektu jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez przeciwdziałanie ich
izolacji i wyobcowaniu społecznemu. Inicjatywa będzie realizowana we współpracy ze
stowarzyszeniem „Mali Bracia Ubogich”. W jej ramach zostanie zorganizowany cykl
spotkań integrujących różne pokolenia z udziałem naszych pracowników i ich rodzin.
Dzika Klinika to pierwszy w woj. małopolskim ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt,
który przyjmuje zwierzęta różnych gatunków. Celem projektu jest wsparcie remontu
ośrodka, przygotowanie potrzebnych miejsc „noclegowych” oraz pomieszczeń
odpowiednich dla różnych gatunków zwierząt.
Projekt ma na celu wsparcie działań fundacji Mała Polska w Nepalu i pomoc w odbudowie
wsi Dumre w Nepalu, która została zniszczona podczas trzęsienia ziemi. W ramach
projektu pomożemy w odbudowie 16 nepalskich domów i szkoły oraz zorganizujemy
zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci.
Zorganizujemy dla dzieci i młodzieży z Polanowic (wieś w woj. kujawsko-pomorskim)
zajęcia edukacyjne na rzecz rozwoju kompetencji związanych ze sprawczością w życiu.
Przez tydzień doświadczeni animatorzy oraz zespół Deloitte będą prowadzić warsztaty
dla młodzieży, rozegrają z nimi grę w przestrzeni wsi i opowiedzą o swojej drodze
zawodowej i pracy.
Organizujemy koncert charytatywny, w którym będą brały udział zespoły muzyczne
stworzone w ramach organizacji Deloitte. Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną
przekazane na cele Fundacji Koocham zajmującej się pomocą dla dzieci z
niepełnosprawnością sprzężoną.
Projekt zakłada przeprowadzenie autorskich lekcji ekonomii w szkołach
ponadgimnazjalnych, zorganizowanie gry finansowej opartej na zasadach gry miejskiej,
przygotowanie quizów i testów dla uczniów, poradnika dla nauczycieli oraz publikacji
online.
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Wsparcie
bezdomnych

Karolina Wett

Wigilia dla
samotnych

Magdalena
Nowakowska

(32) 5080467

Zagraj na
olimpiadzie

Marcin Kozik

(32) 5080327

Akademia
Klubowicza ku
samodzielności

Tomasz Konik

Urządzamy
samodzielność
mamy

Jakub Lubelski

Świetlica marzeń

Łukasz
Starosta

(42) 2906105

Remont miejsca
spotkań
Wspólnoty Burego
Misia

Michał
Biegański

(61) 882 43 02

Edukacja
żywieniowa
Polaków

Agnieszka
Ciepłowska

(61) 882 42 94

(58) 8821907

Gdańsk

kwett@deloittece.com

Katowice

mnowakowska@deloittece.com
Katowice

mkozik@deloittece.com

(32) 5080302

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku nauczania początkowego do
prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. W ramach inicjatywy zorganizujemy
wyjątkowe wydarzenie - Olimpiadę Sportową Deloitte dla około 500 dzieci z 12
katowickich szkół podstawowych.
Od lat związani jesteśmy z Domem Aniołów Stróżów i jest to kolejna inicjatywa,
skierowana do dzieci z rodzin, które żyją w bardzo trudnej sytuacji. Projekt zakłada
wolontariat w obszarach: reedukacja, nauka obsługi komputera i korzystania z Internetu,
stawania się świadomym konsumentem, zarządzania budżetem, podstaw
przedsiębiorczości, świadomości swoich mocnych i słabych stron w kontakcie z
przyszłymi pracodawcami.

Kraków

Dom małego dziecka im. J. Brzechwy zakupując stare mieszkanie, pragnie stworzyć
możliwość usamodzielnienia się młodym matkom z małymi dziećmi, przebywającymi
dotąd w placówce. W ramach inicjatywy zakupimy materiały (farba, pędzle, elementy
wyposażenia kuchni) i pomożemy w remoncie i urządzaniu nowej filii domu dziecka.

Łódź

Chcemy stworzyć miejsce do wspierania optymalnego rozwoju dzieci z autyzmem.
Beneficjentami projektu będą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi oraz 13
dzieci z przedszkola. Projekt zakłada przeprowadzenie remontu obecnego pomieszczenia
świetlicowego oraz wydzielenie z niego oddzielnej sali wyciszeń umożliwiającej zabawę i
pracę w środowisku o ograniczonej ilości bodźców słuchowych i wzrokowych,
wyposażenie „świetlicy marzeń” w sprzęt odpowiedni do relaksacji, zabawy i nauki.

Poznań

Beneficjentami będą członkowie Wspólnoty Burego Misia - ok. 110 os.
niepełnosprawnych intelektualnie oraz ok. 50 ich pełnosprawnych przyjaciół - studentów.
W ramach projektu przeprowadzimy gruntowny remont będącego obecnie w złym stanie
technicznym lokalu na Os. Przyjaźni w Poznaniu służącego, jako miejsce spotkań
członków Wspólnoty.

Poznań

Projekt dotyczy edukacji żywieniowej dzieci i ich rodziców podczas warsztatów- spotkań
ze zdrowym żywieniem, które miałaby na celu prewencję chorób dietozależnych i
uświadamianie rodzicom, że w ich rękach leży zadbanie o zdrowe nawyki swoich
pociech. Równolegle przeprowadzimy cykl warsztatów na Uniwersytetach III Wieku i

jlubelski@deloittece.com

lstarosta@deloittece.com

mbieganski@deloittece.com

acieplowska@deloittece.com

Zorganizujemy kolację wigilijną w Katowicach dla osób samotnych.
Na Wigilii będzie przedstawiony program muzyczno-artystyczny, a dla uczestników
przygotowane skromne upominki.

Katowice

tkonik@deloittece.com

(12) 3944461

Projekt ma na celu wsparcie osób wychodzących z bezdomności. W Gdyni jest w tej
chwili ok. 30 osób, które w bardzo krótkim czasie mogą wyjść z bezdomności i podpisały
z MOPS Gdynia Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności. Zespół Deloitte
pomoże im w wyposażeniu i urządzeniu mieszkań oraz zakupie przedmiotów
codziennego użytku.

będziemy uświadamiać osobom w wieku podeszłym znaczenie racjonalnego żywienia w
chorobach takich jak osteoporoza, choroba niedokrwienna serca, czy nadciśnienie, żeby
zapobiegać przykrym skutkom tych schorzeń.
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Nieść odrobinę
radości

Łukasz
Wiercioch

(17) 230 47 00

Młodzież w
biznesie

Wojciech
Ruśkiewicz

(91) 881 16 61

Klub Otrycki

Barbara
CzyżowiczLorek

(22) 5110055

Best Automatics &
IT Festival

Joanna
Jaśkiewicz

(22) 3483400

Wampiriada

Joanna
Jaśkiewicz

(22) 3483400

Rzeszów

Planujemy zorganizować szereg działań artystycznych, których celem będzie
spowodowanie uśmiechu na twarzach podopiecznych Podkarpackiego Hospicjum dla
Dzieci: wspólne czytanie książek, organizacja przedstawień dla najmłodszych.

Szczecin

Przeprowadzimy warsztaty dla młodzieży wiejskiej w biurze i pod patronatem Deloitte:
zakładanie firmy, podstawy prawa gospodarczego, kurs językowy.

Warszawa
Rzeszów,K
raków

W ramach projektu zorganizujemy lekcje w Obserwatorium Astronomicznym na Otrycie w
Bieszczadach przy Chacie Socjologa. 75 uczniów weźmie udział w pokazach
astronomicznych oraz 15 studentów w tygodniowym obozie naukowym. Przygotujemy
również profesjonalną prezentację wprowadzającą do obserwacji nieba.

Inicjatywy
Studentów

Wesprzemy cykliczny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH
Kraków skierowany do studentów uczelni technicznych zainteresowanych automatyką,
robotyką, technologiami informacyjnymi, a także do wszystkich pasjonatów gier
komputerowych oraz klocków LEGO Mindstorms. W ramach projektu odbędzie się turniej
robotów mobilnych oraz gier komputerowych, wykłady z tematyki IT, i nauka
programowania.

Inicjatywy
Studentów

Wesprzemy Wampiriadę - coroczny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów
organizowany na terenie całej Polski. Członkowie tej organizacji przy współpracy z
Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizują wydarzenia, podczas
których chętni mogą oddać krew w wyspecjalizowanych krwiobusach.

lwiercioch@deloittece.com

wruskiewicz@deloittece.com

bczyzowicz@deloittece.com

jjaskiewicz@deloittece.com

jjaskiewicz@deloittece.com

