Jak nas
wesprzeć?

O Fundacji
Fundacja Urtica Dzieciom została powołana do życia we wrześniu 2017 roku, jednak jako inicjatywa firmy
Urtica, będącej największym dystrybutorem leków na rynku szpitalnym, istnieje już od 24 lat.
W swoich działaniach skupia się na „Słonecznej Galerii”, czyli warsztatach plastycznych, które są formą
arteterapii i dają możliwość dzieciom chorym onkologicznie na oderwanie się od szpitalnej rzeczywistości.
Równie ważnym aspektem jest wspieranie psychoonkologii, zwłaszcza w okresie pandemii, gdy oddziały
hematologii i onkologii są odizolowane a dostęp do opieki psychologicznej jest utrudniony.
Projekty, które prowadzi Fundacja Urtica Dzieciom, cała jej działalność, nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc
darczyńców. Dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach będziemy mogli rozpocząć też kolejne ważne projekty.
Wspólnie z naszymi darczyńcami udowadniamy, że #pomaganietosztuka!

Przekaż nam

Jesteśmy

1%

OPP

W lipcu 2020 r. otrzymaliśmy status

KRS: 0000693315

Organizacji Pożytku Publicznego (OPP),
który umożliwia m.in. zbieranie 1%.
Przekaż nam swój 1 % i wesprzyj
działania Fundacji Urtica Dzieciom.

Wesprzyj
Fundację
Przekaż darowiznę na wsparcie
działań statutowych poprzez

www.urticadzieciom.pl/wesprzyj-nas
Każda

przekazana

przez

Ciebie

złotówka

pomoże pokolorować dzieciom rzeczywistość
na oddziałach szpitalnych.

Allegro
Charytatywni
Co roku, na przełomie listopada i grudnia
zapraszamy Państwa do licytacji wyjątkowych
obrazów namalowanych przez podopiecznych
Fundacji
sprzedaży

Urtica
dzieł

Dzieciom.
małych

Dochód

pacjentów

ze
jest

przekazywany w formie darowizny do 18.
oddziałów onkologii i hematologii w Polsce
oraz na cele statutowe Fundacji.

INICJATYWA TWOJEJ FIRMY

Wolontariat dla
pracowników

Przykład inicjatywy
Wspólnie przekażmy prezenty na oddziały.
Za przekazaną przez Was pulę pieniędzy zamówimy
prezenty, które wspólnie zapakujemy i przekażemy na

Wymyślmy wspólnie innowacyjną, społeczną

wybrany oddział. W paczkach znajdą się również

akcję, która połączy Państwa pracowników,

wypisane przez Was kartki z życzeniami.

firmę i Fundację Urtica Dzieciom.

Spójrzcie jak to wygląda:
https://www.urticadzieciom.pl/tv.html?poczta-

Razem mamy szansę zrealizować wyjątkowe,
kreatywne

przedsięwzięcie

i

dziecieca

zaangażować

innych w pomoc dzieciom onkologicznie chorym.

Jeśli macie pomysły to z chęcią zaangażujemy się
w inne wspólne akcje.

Wystarczy rozmowa i chęć wspólnego działania.
Mamy głowy pełne pomysłów i mnóstwo

Jeśli masz pomysł skontaktuj się z nami:

energii. Połączmy nasze siły – razem możemy

barbara.boroń@urticadzieciom.pl

zmieniać świat dzieci chorych onkologicznie!

justyna.sandorska@urticadzieciom.pl

Payroll
ZAANGAŻUJ SWOICH
PRACOWNIKÓW

Payroll to sposób na bezpośrednie zaangażowanie
firmy

i

pracowników

podopiecznych

Fundacji

w

działania

Urtica

na

rzecz

Dzieciom.

Istotą

programu jest systematyczność, która pozwala nam
nieść długofalową pomoc.
Program

składki

payrollem,

to

pracowniczej,

dobrowolne

inaczej

finansowe

zwany
wsparcie

wybranego przez pracownika celu społecznego.
Payroll

polega

zadeklarowanej
wynagrodzenia.

na

comiesięcznym

kwoty

w

formie

przekazywaniu
odpisu

od

Onkokonsultacje
Psychoonkologię wspieraliśmy podczas Urtica Dzieciom Camp.
Onkokonsultacje to odpowiedź na sytuację epidemiologiczną,
która utrudnia bezpośredni kontakt z psychologami. Był to cykl
bezpłatnych

sesji

terapeutycznych

online

z

psychologami,

przygotowany z myślą o dzieciach walczących z chorobami
nowotworowymi oraz ich najbliższych.
Dzięki Waszemu wsparciu możemy zafundować czas z psychologiem dzieciom chorym oraz ich bliskim. Wspólnie z Wami chcemy
uruchomić ponownie ten projekt w przyszłym roku. Ten projekt
wspiera m.in. Payroll.
Zapytaj nas jak możesz sfinansować godziny
z psychoonkologiem.

KUP PROJEKT

Kartka
charytatywna
Złóż swoim klientom oraz partnerom
biznesowym wyjątkowe życzenia i pomóż
podopiecznym Fundacji.
Możesz kupić za dowolną kwotę projekt
i stworzyć wyjątkową kartkę świąteczną,
okolicznościową lub urodzinową.

Czyń z nami dobro
w swoje urodziny
Możesz uczcić z nami swoje urodziny na Facebook'u! Wystarczy, że
założysz zbiórkę urodzinową ze wskazaniem Fundacji jako celu
przeznaczenia środków z niej uzyskanych.

Korzyści
ze współpracy

wizerunek firmy
odpowiedzialnej społecznie

wzrost zainteresowania
firmą

angaż w projekcie wsparcia
psychoonkologicznego

realna pomoc dzieciom

rozwój wrażliwości

z chorobami onkologicznymi

pracowników

wsparcie projektów

wzrost konkurencyjności

szansa na realizację

z 24-letnią tradycją

rynkowej

własnych pomysłów

Jeśli chcesz wspólnie z nami czynić dobro i działać
w myśl idei #pomaganietosztuka, skontaktuj się z nami:
Biuro Fundacji Urtica Dzieciom 71 782 66 68
Barbara Boroń + 48 693 368 591
Justyna Sandorska + 48 506 008 040

www.urticadzieciom.pl
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