Gdzie osoba mająca subkonto może zwrócid się o pomoc finansową? Jak
rozpowszechnid swoją zbiórkę?

1%podatku. W jaki sposób podatnicy mogą przekazad 1% swojego podatku na Twoją
rzecz? To proste! Należy wypełnid odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu
podatkowym W zeznaniu podajemy numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego:
0000338878. W celu szczegółowym zaś- Twoje imię i nazwisko. Dodatkowo podatnik
może zdecydowad czy do organizacji pożytku publicznego mają zostad przekazane
jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokośd przekazanej kwoty – należy w tym
celu zaznaczyd odpowiednie pole w zeznaniu podatkowym (Wyrażam zgodę).

Ziarnko do Ziarnka. Szukaj pomocy w finansowaniu swojego leczenia i rehabilitacji w
najbliższym otoczeniu. Byd może nikt nie będzie w stanie jednorazowo wesprzed nas
jakąś dużą kwotą, ale może będzie w stanie wygospodarowad dla nas stałą kwotę w
systemie miesięcznym? Jedna taka wpłata miesięcznie nie pozwoli nam co prawda na
sfinansowanie drogiej terapii, ale co, jeżeli takich wpłat będzie kilkadziesiąt?
Opowiedz o swojej sytuacji rodzinie oraz znajomym i poproś, aby znajomi
opowiedzieli o Tobie swoim znajomym. W ten sposób jesteś w stanie zorganizowad
dla siebie całą siatkę wsparcia. Ziarnko do ziarnka… Nasza Fundacja proponuje
osobom, które chciałyby przeznaczad miesięcznie niewielkie kwoty dla Chorych taki
właśnie program. Jeżeli ktoś będzie wolał wspierad Twoją zbiórkę za pośrednictwem
fundacji – to jest taka możliwośd. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o programie Ziarnko do
Ziarnka.

Internet, czyli daj o sobie znad w sieci. Jesteś członkiem jakiejś wirtualnej
społeczności? Masz konto na portalu społecznościowym typu Facebook czy Nasza
Klasa? Roześlij informację o sobie do Innych użytkowników. Jeżeli zdecydowałeś się
założyd subkonto w naszej Fundacji – umieśd jej logo wraz ze swoim apelem jako
zdjęcie powitalne – im więcej osób się dowie o zbiórce, tym większe
prawdopodobieostwo, że się ona powiedzie. Logo Fundacji możesz pobrad z naszej
www.
Wklej www.dobropowraca.pl w opisie swojego komunikatora internetowego. Bądź
widoczny i nie daj o sobie zapomnied. Pamiętaj, ze ludzie najchętniej pomagają
osobom, o których coś wiedzą, które nie są anonimowe. Możemy udostępnid Ci
miejsce na naszej stronie internetowej, abyś mógł opowiedzied o sobie kilka faktów,
m.in. na co najpilniej potrzebne Ci są pieniądze. Dołącz do nas na Facebook’u. Za
pośrednictwem strony internetowej naszej fundacji możesz również poinformowad
czytelników o swojej zbiórce. W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem
fudnacja@dobropowraca.pl. Umieścimy Twój apel w sekcji Podopieczni o sobie.
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Darowizny przekazywane przez Przedsiębiorców. Jesteś aktywny zawodowo?
Porozmawiaj ze swoim pracodawcą, poproś go o wsparcie finansowe. Pamiętaj, że
darowizny przekazywane przez przedsiębiorców na rzecz Fundacji celem wsparcia
Twojej osoby podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Jest to
najkorzystniejszy sposób z punktu widzenia firmy, która zdecyduje się wesprzed Cię
finansowo. W Twojej firmie funkcjonuje najprawdopodobniej także Zakładowy
Fundusz Świadczeo Socjalnych, z którego jest możliwośd wspierania pracowników w
sytuacjach takich, jak Twoja. Szczegółów dowiesz się w dziale kadr lub w
departamencie HR. W Twojej miejscowości działa wiele firm – zwród się do nich
pisemnie lub osobiście o pomoc. W zamian logo tych firm możemy umieścid na naszej
stronie internetowej. Dla przedsiębiorcy jest to forma promocji.

Ulotki, plakaty, ogłoszenia. Masz dostęp do miejsca, gdzie przebywa wiele osób?
Opowiedz im o sobie właśnie za pośrednictwem ulotki. Jeżeli chcesz, udostępnimy Ci
materiały, w których Fundacja poświadczy, że wszystkie przekazane Ci środki zostaną
wydane na konkretny cel – Twoje leczenie i rehabilitację. Przecież dobro powraca i w
Twoim otoczeniu na pewno znajdują się osoby, które zechcą Ci pomóc!

… trzymamy kciuki za inne ciekawe i skuteczne pomysły!
Chcesz się nimi podzielid z innymi? Napisz fundacja@dobropworaca.pl
a umieścimy Twój pomysł w tym poradniku.

