
POMAGANIA

RAPORT 

O D K R Y W A M Y  R A D OŚĆ

ŻELAZNA

POMOCOWA



UBRANIA PRZEKAŻEMY

DZIELIMY SIĘ Z INNYMI, 

bo pomaganie jest fajne! I ma swoją tradycję w  Szpitalu św. Zofii. 

W 2017 roku w ramach obchodów 105-lecia zorganizowaliśmy 

Bal Charytatywny, aby wesprzeć Przychodnię dla Bezdomnych

prowadzoną przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei. 

Co roku w ramach akcji non-profit bierzemy udział w akcji Zostań
Mikołajem, której celem jest obdarowanie Dzieci ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego 

w Zgierzu  oraz  dzieci z chorobą nowotworową z Przylądka Nadziei

wymarzonymi zabawkami. 

ŻELAZNA

POMOCOWA

RAPORT 



ŻELAZNA

POMOCOWA

Zebraliśmy 104.3 kg ubrań - zostały przekazane na zakup

cytobusa, czyli mobilnego gabinetu ginekologicznego, który

planowała zakupić Organizacja Kwiat Kobiecości. 

Przekazaliśmy ponad 100 kg żywności na kolację Wigilijną do

EMAUS - Schroniska dla bezdomnych kobiet Wspólnoty

Katolickiej Chleb Życia. 

Wraz z Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”

wsparliśmy akcję Seniorzy witają nowo narodzonych

warszawiaków. Akcja miała na celu zaktywizowanie seniorów 

Obdarowaliśmy Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu oraz

dzieci z chorobą nowotworową z Przylądka Nadziei

wymarzonymi zabawkami. 

 

W 2019 roku w ramach akcji non-profit: 

        do przekazania maluchom własnoręcznie zrobionych króliczków. 
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Sztab WOŚP w Szpitalu. Zorganizowaliśmy spotkanie z położną,

kącik zabaw dla dzieci, usg 4D ciąży, jogę dla mam z dziećmi, jogę
prenatalną. Zebraliśmy prawie 10 tys. zł. 
Zbiórkę laptopów dla potrzebujących dzieci i młodzieży objętych

opieką wychowawczą w Oratorium św. Jana Bosko w Dzierżoniowie.

Wielką Zbiórkę Książek w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej

Fundacji Zaczytani.org. Książki będą pełnić funkcję terapeutyczną
w szpitalach, hospicjach, domach dziecka itp.

Kolejną zbiórkę ubrań w ramach akcji „Wietrzymy szafy".

Ponownie obdarowaliśmy Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu oraz dzieci

z chorobą nowotworową z Przylądka Nadziei wymarzonymi

zabawkami.

Rok 2020 ze względu na wybuch pandemii był trudny,

pomimo tego nie zrezygnowaliśmy z pomagania. Udało nam się
zorganizować:
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Zebraliśmy 76,4 kg ubrań - zostały przekazane na zakup cytobusa,

czyli mobilnego gabinetu ginekologicznego, który planowała
zakupić Organizacja Kwiat Kobiecości. 

Przekazaliśmy prawie 80 kg żywności na kolację Wigilijną do

EMAUS - Schroniska dla bezdomnych kobiet Wspólnoty Katolickiej

Chleb Życia. 

Przekazaliśmy ponad 100 kg żywności na kolację Wigilijną do

EMAUS - Schroniska dla bezdomnych kobiet Wspólnoty Katolickiej

Chleb Życia. 

Rok 2020 ciąg dalszy:

W 2021 roku w ramach akcji non-profit: 
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  W ZGIERZU I PRZYLĄDKA NADZIEI

Kolejny (już 10) raz wsparliśmy akcję „ZOSTAŃ MIKOŁAJEM”, której celem

jest obdarowanie prezentami niepełnosprawnych dzieci ze Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu. W tym roku przekazaliśmy

świąteczne prezenty dla dziesiątki dzieci w wieku od 4 – 12 lat.

Za pośrednictwem Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą

Nowotworową” przekazaliśmy prezenty, którymi obdarowani zostali mali

pacjenci Przylądka Nadziei (wysłaliśmy zabawki, klocki, zabawki kreatywne,

artykuły szkolne, gry i mnóstwo książeczek).

POMAGAMY DZIECIOM Z OŚRODKA 

PREZENTY

ŚWIĄTECZNE

2021 ROK TO



Z PRZYCHODNI DLA BEZDOMNYCH 

 „Wietrzyliśmy szafy” i zbieraliśmy ubrania (m.in. kurtki, bluzy,

spodnie, dresy, buty czy skarpety), które przekazane zostały na

zakup badań dla kobiet w cytobusie - mobilnym gabinecie

ginekologicznym, który zakupiła Organizacja Kwiat Kobiecości

oraz dla osób w kryzysie bezdomności będących pod opieką

Przychodni dla Bezdomnych.  

POMAGAMY BEZDOMNYM Z PRZYCHODNI DLA

BEZDOMNYCH W WARSZAWIE

ŻELAZNE

WIETRZENIE SZAF!

2021 ROK TO

POMAGAMY  BEZDOMNYM 



Wsparliśmy ogólnopolską akcję społeczną Fundacji

Zaczytani.org. Przekazane przez nas książki będą pełnić funkcję

terapeutyczną w szpitalach, hospicjach, domach dziecka itp.

POMAGAMY W ZBIÓRCE KSIĄŻEK

ZBIÓRKA

KSIĄŻEK

ZACZYTANI.ORG

2021 ROK TO



W tym roku poza tradycyjną zbiórką do puszki,

zorganizowaliśmy akcję 30 badań USG na 30 Finał WOŚP, 

w efekcie czego przekazaliśmy aż 5100,78 zł na rzecz Fundacji. 

ZBIERAMY DO PUSZKI

FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

NA RZECZ WOŚP

2021 ROK TO
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zaangażowanie w działalność charytatywną powoduje, 

I że podnosi to poczucie naszej wartości? 

I że może zapobiegać depresji? 

Czy wiecie, że...

         że rzadziej chorujemy?

Oprócz tego pomaganie jest po prostu czynieniem dobra.

Zachęcamy więc do dzielenia się z innymi!
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