Wśród dotychczasowych partnerów Deloitte znajdują się następujące organizacje pożytku
publicznego:
1. Fundacja Dzieciom - Wspólnota "Zdążyć z pomocą"
Maja Polcyn urodziła się 18 maja 2011 r. W piątym miesiącu życia zdiagnozowano
u Niej szereg wad, które sprawiają, że wymaga codziennej rehabilitacji. Konieczny
jest również zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego Mai w miarę
normalne życie (z którego Dziewczynka systematycznie wyrasta!).
Maja jest otoczona troskliwą opieką rodziców. Na co dzień mierzą się oni z Jej
wadą mózgu (niedorozwojem ciała modzelowatego), mózgowym porażeniem
dziecięcym, niedowładem czterokończynowym z Atetozą i padaczką lekooporną
(zespół Westa). 1% pomoże Mai i Jej rodzicom. Maja jest pod opieką Fundacja
Dzieciom - Wspólnota "Zdążyć z pomocą".
KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 17074 Polcyn Maja
2. 1% dla Martusi
Córka naszej koleżanki z Deloitte, Martusia, ma 2,5 roku. Jest bardzo pogodną i
wesołą dziewczynką, kochaną przez rodziców nad życie. Martusia ma obniżone
napięcie mięśniowe, a jej rozwój psychoruchowy jest opóźniony. Po
wielomiesięcznej diagnostyce i szukaniu przyczyn trudności w rozwoju, okazało
się, że Martusia urodziła się z bardzo rzadką wadą genetyczną zdiagnozowaną
jedynie u około 1000 osób na świecie (Phe/an -McDermid). Dodatkowo podczas
porodu doszło do niedotlenienia lewej półkuli mózgu.
Pomimo wszystkich trudności, z którymi przyszło się zmagać Martusi, jest ona
prawdziwą wojowniczką. Bardzo dobrze reaguje na wszystkie terapie, chce się
uczyć, chce ćwiczyć i walczyć o jak największą samodzielność w przyszłości.
Chodzi i mówi, co nie zawsze jest możliwe przy schorzeniu genetycznym, z którym
się urodziła. Intensywne terapie: logopedyczna, psychologiczna, terapia
neurosensomotorycznej integracji odruchów, hipoterapia, terapia czaszkowo krzyżowa oraz fizjoterapia przynoszą wspaniałe rezultaty. Martusia rozpoczęła też
kosztowne leczenie, które wymaga wykonania wielu specjalistycznych badań w
USA i w Niemczech.
Tylko stała i intensywna rehabilitacja oraz dalsze leczenie pozwoli Martusi dalej
walczyć o jak najlepszą przyszłość. Dziewczyna jest pod opieką Fundacji Dzieciom
"Zdążyć z Pomocą". Można pomóc Martusi przekazując 1% podatku za 2016 rok.
KRS: 0000037904
W rubryce "Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%" należy podać: 30412
Ciccone Marta. Prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola "Wyrażam
zgodę".
3. Fundacja Dzieciom “Zdążyć z pomocą”
Wśród podopiecznych Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” jest synek naszej
koleżanki, Pauliny Surman. Jeśli chcielibyście wesprzeć rehabilitację Kajetana,
który ma Zespół Downa, wystarczy w formularzu PIT wpisać numer: KRS:
0000037904. W rubryce „Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%”
podać: 26673 Surman Kajetan
Więcej informacji o Kajetanie http://dzieciom.pl/podopieczni/26673
Fundacja otacza opieką ponad ponad 28 000 podopiecznych z całej Polski – są

to dzieci z porażeniem mózgowym, wadami serca, autyzmem, zespołem Downa,
dystrofią mięśniową, epilepsją, chorobami nowotworowymi. Fundusze
przekazywane są na ich leczenie, rehabilitację, zakup lekarstw, sprzętu
medycznego, pomocy edukacyjnych i inne specjalne potrzeby.
4. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową
Syn naszej koleżanki, Jędrek Różewski, zachorował na Neuroblastomę, jak miał
niecałe 4 latka, przeszedł bardzo intensywne pierwsze leczenie, a potem przez
dwa lata walczył z wznową choroby. Ma za sobą wiele cykli chemioterapii, kilka
operacji, dwukrotnie naświetlania, autologiczny przeszczep komórek
macierzystych i przeszczep szpiku od taty. Niestety po dwóch spokojnych latach
choroba zaatakowała znowu. Teraz ma 10 lat, i po raz trzeci walczy o życie.
Zbieramy środki na leczenie eksperymentalne, które jest bardzo, bardzo
kosztowne.
Jędrek jest podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
Celem fundacji jest pomaganie dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom w
rozwiązywaniu problemów wynikających z choroby dziecka. Fundacja m.in.
wspiera leczenie swoich podopiecznych, prowadzi specjalny ośrodek dla dzieci i ich
opiekunów, organizuje zajęcia terapeutyczne i obozy rehabilitacyjne, a także
szkolenia.
Cel szczegółowy: Jędrzej Różewski
KRS: 0000079660
5. Fundacja Pokonaj Raka
Fundacja "Pokonaj raka" powstała z inicjatywy Katarzyny Gulczyńskiej, która po
zrealizowaniu osobistego projektu "za każdą chemię - jeden szczyt" pragnęła spiąć
projekt " w "różę życia". Celem i pasją w życiu dla inicjatorki słało się pomaganie
ludziom dotkniętym przez nowotwór. Celem Fundacji "Pokonaj raka" jest
pokazywanie osobom, które dowiadują się o chorobie, że raka można pokonać i
wrócić do normalnego życia, życia pełnego pasji i marzeń. Celem Fundacji
"Pokonaj raka" jest merytoryczne, organizacyjne oraz psychologiczne wspieranie
osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich, jak również świadczenie pomocy
prozdrowotnej.
KRS: 0000 387 370
6. Fundacja Centrum Praw Kobiet
Fundacja Centrum Praw Kobiet jest organizacją, której misją jest działanie na
rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym i w rodzinie oraz
przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
KRS: 0000188668
7. Fundacja Koocham
Naszym celem nr 1 jest super nowoczesne przedszkole rehabilitacyjne oraz
terapeutyczna szkoła podstawowa OONIWEREK, które umożliwią
niepełnosprawnym dzieciakom kontakt z rówieśnikami, zapewnią systematyczną
rehabilitację oraz wiele niezbędnych terapii indywidualnych. Opiekujemy się
maluchami, które ze względu na problemy zdrowotne nie mogą korzystać z
edukacji w przedszkolach czy szkołach ogólnodostępnych, a nawet integracyjnych.
KRS: 0000461008
8. Fundacja "Pożywienie Darem Serca"
Fundacja powstała w 1992r. Naszym celem jest niesienie wsparcia osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i wsparcie w zakresie dożywiania.
Naszym marzeniem jest by każdy miał możliwość spożycia min. 1 ciepłego posiłku
w ciągu dnia. Od 1992r. wydaliśmy ponad 3mln darmowych i zdrowych posiłków.

Pomagamy dzieciom, młodzieży, osobom starszym, chorym, z
niepełnosprawnością ruchową/intelektualną, seniorom oraz osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji.
KRS: 0000119205
9. Stowarzyszenie Wiosna
Główne założenie Stowarzyszenia to propagowanie solidarności z potrzebującymi,
pośredniczenie w organizowaniu pomocy i współtworzenie społeczeństwa
obywatelskiego. W projektach "Stowarzyszenia WIOSNA" najważniejsze jest
łączenie osób potrzebujących z darczyńcami i wolontariuszami. Akcje opierają się
na mechanizmie pośredniczenia - Stowarzyszenie tworzy struktury i narzędzia,
dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się z potrzebującymi.
10. Szlachetna Paczka
To ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku, do 2009
jako Świąteczna Paczka. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania
bezpośredniej pomocy – by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W
"Szlachetnej Paczce" prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób
najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy.
11. Akademia Przyszłości
To całoroczny program indywidualnych spotkań edukacyjnych dla dzieci, które
wychowują się w trudnych warunkach i mają przez to problemy w nauce. Główną
dewizą akcji jest hasło - 'Inspirujemy do wzrastania'!
KRS: 0000050905

12. Fundacja Przeciwko Leukemii
Fundacja pomaga ludziom chorym na nowotwory krwi popularnie nazywane
białaczkami. Kompleksowo zajmuje się chorymi i ich rodzinami oraz prowadzi
działalność edukacyjną – propaguje wiedzę na temat nowotworów krwi i sposobów
ich leczenia. Wspiera także ośrodki medyczne, które stosują przeszczepy szpiku
kostnego i komórek krwi otwórczych.
KRS: 0000151978
13. Fundacja Rodzin Adopcyjnych
Najważniejszym celem jest uchronienie małych dzieci przed umieszczeniem w
domu dziecka zwanym obecnie placówką opiekuńczo-wychowawczą. Fundacja
została założona przez grupę rodziców adopcyjnych, którzy przyjęli osierocone
dzieci do swoich rodzin i doświadczyli różnicy między adoptowaniem
kilkutygodniowego niemowlęcia, a kilkuletniego wychowanka domu dziecka.
Działania Fundacji zorientowane są przede wszystkim na przeprowadzeniu
wczesnej adopcji, szybkiej diagnozie i natychmiast podjętym leczeniu oraz
prawidłowej opiece i zapobieganiu chorobie sierocej.
KRS: 0000151113
14. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” - Kraków
Celem Fundacji jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi niepełno- i
pełnosprawnymi poprzez organizację imprez integracyjnych, aukcji, konferencji,
fundowanie stypendiów, dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, budowanie
ośrodków rehabilitacyjnych, zakup leków, organizowanie pomocy materialnej dla
osób niepełnosprawnych.
KRS: 0000174486

15. Fundacja Świętego Mikołaja - Piaseczno
Fundacja działa na rzecz rodzinnych domów dziecka, kobiet w pracy, samotnych
matek, wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci ze wsi, hospicjów i ośrodków
opieki paliatywnej dla dzieci.
KRS: 0000126602
16. Polska Akcja Humanitarna
PAH pomaga ludziom w sytuacjach kryzysowych w jak najszybszym uzyskaniu
samodzielności i przyjęciu odpowiedzialności za własną przyszłość. Zasadą PAH
jest udzielanie pomocy bez względu na narodowość, rasę, religię czy stronę
konfliktu.
KRS: 0000136833
17. Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” - Katowice
Organizacja prowadzi programy na rzecz odrzuconych, zaniedbanych oraz
zagrożonych marginalizacją społeczną dzieci i młodzieży.
KRS: 0000009221
18. Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty
Fundacja wielopłaszczyznowo pomaga osobom po wypadkach, które czekają na
protezy oraz potrzebują wsparcia psychologicznego i prawnego. Do zadań Fundacji
należą także działania integrujące osoby niepełnosprawne ze zdrowymi.
KRS: 0000320551
19. Caritas Archidiecezji Warszawskiej
Celem ośrodka, który prowadzi blisko dwadzieścia placówek pomocy, jest opieka
długoterminowa, troska o najmłodszych oraz wsparcie osób ubogich i
bezdomnych.
KRS: 0000225750
20. Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - VIVA!”
To pozarządowa organizacja pożytku publicznego, skupiającą osoby, którym nie
jest obojętny los zwierząt. Działania fundacji obejmują między innymi: walkę o
przestrzeganie praw zwierząt oraz interwencję w przypadkach znęcania się nad
zwierzętami.
KRS: 0000135274
21. Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie
Celem organizacji jest pozyskiwanie żywności zagrożonej zmarnowaniem, a
następnie przekazywanie jej najbiedniejszym mieszkańcom województwa
mazowieckiego.
KRS: 0000029435
22. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Działa od 2012 roku i zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji kobiet na
rynku pracy oraz ich aktywizacją zawodową i społeczną.
KRS: KRS: 0000422215
23. Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”
Przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i
alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Celem
stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób starszych poprzez
przeciwdziałanie ich izolacji i wyobcowaniu społecznemu.
KRS: 0000160750
24. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

Fundacja jest specjalistyczną organizacją, działającą na terenie województwa
podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z
chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi
schorzeniami.
KRS: 0000265120
25. Fundacja Centaurus
Fundacja Centaurus działa w imieniu zwierząt od 2006 roku. Jest organizacją non
profit, która koncentruje swoje działania i projekty wkoło dobroczynności wobec
zwierząt w wielu aspektach. Stado 700 ocalonych koni, 50 osiołków, paręset
psów, liczne zwierzęta gospodarskie i domowe to zasługa darczyńców, którzy
zaangażowali się w działalność organizacji. Zwierzęcy Folwark w
Szczedrzykowicach (koło Legnicy) nabyty przez Fundację Centaurus w 2012 roku
stanowi obecnie największy azyl dla koni w Europie, gdzie otoczonych opieką jest
około 400 koni i parędziesiąt osiołków. Pod Zieloną Górą (Wojnowo) znajduje się
ośrodek rehabilitacyjny i adopcyjny dla psów.
Fundację Otwórz Serce
KRS: 0000225394
Cel szczegółowy: Centaurus
26. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego
Celem Fundacji jest udzielanie schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji ludziom
niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo, w tym tworzenie i utrzymywanie bazy
materialnej służącej temu celowi. Fundatorzy organizują m.in. spotkania i
wyjazdy, w czasie których uczą i wspomagają uczestników w codziennych
czynnościach.
KRS: 0000128687
27. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci
Fundacja zapewnia pomoc lekarską, pielęgniarską, psychologiczną, socjalną, za
którą rodzice nie ponoszą żadnych kosztów. Pod opieką Fundacji znajdują się mali
pacjenci ze schorzeniami metabolicznymi i genetycznymi oraz z chorobami
nowotworowymi. Pracownicy Hospicjum zapewniają dzieciom nie tylko najlepszą
fachową opiekę, ale służą rodzinom wsparciem psychologicznym i duchowym.
KRS: 0000296652
28. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”
Głównym celem działań Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, ich
integracja ze społeczeństwem i wyrównanie ich szans. Wśród podopiecznych
Fundacji jest Artur Olejniczak, który choruje od 14 roku życia na zanik mięśni: typ
obręczowo kończynowy (LGMD 2A). Od kilku lat porusza się na wózku
inwalidzkim, ale choroba postępuje i Artur potrzebuje pomocy nawet przy
czynnościach takich jak obrócenie się w nocy na drugi bok. Pomaga mu żona Asia,
która również jest niepełnosprawna (I grupa inwalidzka - prawie nie ma rąk).
Artur jest po przeszczepie komórek macierzystych z własnej krwi obwodowej i
wymaga stałej rehabilitacji – pierwsze efekty będą widoczne najwcześniej po 3-6
miesiącach. Jeśli chcielibyście wesprzeć rehabilitację Artura, wystarczy w
formularzu PIT, w polu „Cel szczegółowy” wpisać „dla Artura Olejniczaka na
rehabilitację”.
KRS: 0000270272
29. Fundacja SYNAPSIS
Misją Fundacji SYNAPSIS jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym
osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz wypracowywanie systemowych
rozwiązań, które poprawią jakość ich życia. Do głównych celów działania Fundacji
należy wspieranie zdrowia psychicznego, rozwoju umiejętności

psychoprofilaktycznych oraz profesjonalnego doradztwa i pomocy ludziom.
KRS: 00000 45919
30.Fundacja Wolne Miejsce
Fundacja WOLNE MIEJSCE to organizacja, która we współpracy
ze Stowarzyszeniem EUROFORUM i darczyńcami, patronami, sponsorami i
wolontariuszami, działa pod opieką Ireneusza Górczyńskiego (Prezes Fundacji
Wolne Miejsce) i Mikołaja Rykowskiego (Prezes Stowarzyszenia EUROFORUM).
Teren działania obejmuje Śląsk, głównie Chorzów oraz inne miejsca na terenie
kraju, m.in. Warszawę, Wisłę, Kołobrzeg oraz kilka punktów na świecie, które są
skupiskami Polonii żyjącej za granicą, m.in.: w Irlandii (Cork), Kanadzie (Calgary,
Toronto), Brazylii oraz w Australii. Główny trzon pracy stanowi organizacja
corocznych spotkań: wigilii oraz śniadań wielkanocnych.
KRS: 0000638164
31.Fundacja "Projekt Mokotów"
Projekt jest z założenia skierowany do dzieci pochodzących z mniejszych i
średnich miast lub z mniej zamożnych rodzin, których rodzice czy opiekunowie nie
mają środków, możliwości lub czasu na wspieranie swoich dzieci w nauce i
rozwoju.
KRS: 0000575883
32.Fundacja: Foundation for Strategic Competence Development
KRS: 0000495308
33.Fundacja Chcieć to Spróbować
KRS: 0000603313

34. Fundacja "Wiedzieć Więcej" we współpracy z Warsaw Genomics
KRS: KRS 0000394732

