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RAPORT z działalności

Fundacji „Jesteśmy Blisko” 2010-2016

Chcemy
być bliżej
by zrobić więcej...



Każda, nawet niewielka pomoc – ma ogromne znaczenie

dla naszych podopiecznych.

Dzięki Twojemu wsparciu ludzie mogą skuteczniej walczyć o swoje 

JAK MOŻNA WESPRZEĆ

NASZE DZIAŁANIA?
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Pomagać
możesz na kilka sposobów:

WPŁAĆ DAROWIZNĘ NA KONTO FUNDACJI:

Fundacja „Jesteśmy Blisko” 

ul Jędrzejowska 79c

29-100 Włoszczowa

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie

nr 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001

Lub przy pomocy wpłat PayU

PRZEKAŻ NAM 1% swojego podatku

WESPRZYJ NASZYCH PODOPIECZNYCH darowizną rzeczową

ZAANGAŻUJ SIĘ w organizowane przez nas akcje!

Fundacja „Jesteśmy Blisko” powstała z potrzeby serca i jest przystanią, do 

której zgłosić może się każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od 

lat dostrzegaliśmy problemy, z którymi boryka się lokalna społeczność. 

Dlatego cieszymy się, że działalność na polu biznesowym umożliwiła nam 

stworzenie organizacji pomagającej w rozwiązywaniu niektórych z nich

i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. 

Zawsze uważaliśmy, że należy pochylać się nad potrzebami drugiego 

człowieka i pomagać. Jesteśmy bardzo wdzięczni pracownikom naszych 

firm, którzy angażują się w działalność fundacji –  to oni swoją pozytywną 

energią zmieniają na lepsze otaczającą nas rzeczywistość.

Małgorzata i Bogusław Wypychewicz 
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Jestesmy blisko
już od 6 lat...
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O NAS

Jesteśmy włoszczowską Fundacją, która już od 6 lat aktywnie działa.

Nasze działania skupiają się na potrzebach społeczeństwa.

CHCEMY BYĆ BLIŻEJ, BY ZROBIĆ WIĘCEJ.

Nie tylko prowadzimy zbiórki i pomagamy chorym podopiecznym,

ale też organizujemy akcje profilaktyczne czy finansujemy dożywanie

uczniów w trudnej sytuacji materialnej, a także wspieramy młode talenty.

Nie działamy szablonowo! 

Iwona Dobosz
Prezes Zarządu

Katarzyna Kusa
Wiceprezes Zarządu

ZARZĄD

FUNDACJI

Małgorzata Wypychewicz

Przewodnicząca Rady Fundacji

Katarzyna Wypychewicz

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

Michał Wypychewicz

Członek Rady Fundacji

RADA FUNDACJI
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Zawodowo zajmuję się zarządzaniem kapitałem ludzkim i odpowiadam za 

tworzenie strategii polityki personalnej – jestem Dyrektorem

ds. Zarządzania HR i Employer Brandingu w Grupie Koronea. Praca

z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję i energię, a przede wszystkim

– motywuje do działania. Ciągły kontakt z pracownikami  z różnych 

obszarów naszej organizacji sprawia, że jestem bliżej ich spraw

i problemów. Dzięki temu łatwiej  dostrzec potrzeby drugiego człowieka, 

trudności, z jakimi zmaga się każdego dnia. Lokalna społeczność i jej 

bolączki są bliskie memu sercu, dlatego swoje zawodowe obowiązki 

postanowiłam dzielić z aktywnym działaniem w fundacji.

Prezes Fundacji "Jesteśmy Blisko"

Dyrektor ds. Zarządzania HR

i Employer Branding w Grupie Koronea

Iwona Dobosz

tutaj
jestesmy
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MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

MISJA

WIZJAWARTOŚCI
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wartosci
misja, wizja

Naszą misją jest pomaganie osobom,

które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Odpowiadamy na potrzeby mieszkańców

najbliższej społeczności.

Naszą wizją jest tworzenie przestrzeni,

w której osoby potrzebujące otrzymują

odpowiednie wsparcie

Stawiamy na zrównoważony rozwój lokalnej społeczności,

dlatego działamy na wielu płaszczyznach.

Chcemy być bliżej, by zrobić więcej. Pomagamy!

MISJA

WIZJA

WARTOŚCI
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KOBIETO, MASZ BYĆ ZDROWA!

Nasza akcja w 2012 roku skupiła się na kobietach i ich zdrowiu.

Codzienne obowiązki zawodowe, a także szybkie tempo życia

sprawiają, że panie często zapominają, jak ważna jest profilaktyka

– systematyczne wykonywanie badań cytologicznych, mammografii

oraz USG piersi. To wszystko wpływa nie tylko na zachowanie zdrowia,

ale i dobrego samopoczucia. Regularne kontrole mogą zapobiec

wielu negatywnym skutkom oraz sprawić, że kobiety będą mogły

dłużej cieszyć się życiem. Ta akcja im o tym przypomniała.

przebadanych Kobiet509
USG piersi363

mammografii128
badań cytologicznych171
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mammograf

7skierowanych
na dalsze leczenie

kobiet

Mobilny
mammograf
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NIE ŁAM SIĘ!

W 2014 roku skupiliśmy się na schorzeniu, które Światowa 

Organizacja Zdrowia uznała za chorobę cywilizacyjną, dotykającą 

zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Przeprowadziliśmy akcję 

profilaktyczną pod hasłem: „Nie łam się!”.

W ramach kampanii „Nie łam się!” przygotowaliśmy prelekcję 

zdrowotno-edukacyjną skierowaną do mieszkańców Włoszczowy

i okolic. Dyskusja dotyczyła objawów, zapobiegania oraz leczenie 

osteoporozy.  Z bezpłatnych badań skorzystało 547 osób. Okazało się, 

że ponad 300 osób musi szczególnie zadbać o zdrowie swoich kości, 

ponieważ u 117 osób wykryto osteoporozę, a 213 osteopenię,

czyli wczesne stadium choroby.
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dni badań4
osób, u których

wykryto osteoporozę 
117

Akcja
Nie lam sie!

SPOTKANIE
z ekspertami

osób, u których

wykryto osteopenię
213

547przebadanych osób

PRELEKCJA
zdrowotno

-informacyjna
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 PRZYCHODZI FACET DO LEKARZA

…BO GO BABA WYGONIŁA!

Kolejne nasze działania koncentrowały się na mężczyznach. W 2013 

roku akcję „Przychodzi facet do lekarza…bo go baba wygoniła” 

poprzedziło spotkanie informacyjne, dotyczące profilaktyki chorób 

prostaty. W programie przewidziano rozmowę z urologiem, a także 

psychologiem. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było 

zachęcenie jak największej liczby mężczyzn do badań.

Dzięki temu na badania zgłosiło się ponad 100 mężczyzn!

100przebadanych mężczyzn3 dni badań

KONSULTACJE
PSYCHOLOGICZNE 

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Z UROLOGIEM

ponad
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OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROFILAKTYCZNA

„MAM HAKA NA RAKA”

Objęliśmy Honorowym Patronatem 

kolejną edycję ogólnopolskiej akcji 

profilaktycznej „Mam haka na raka”.

Tematem kampanii był chłoniak

– nowotwór atakujący układ chłonny.

W nasze przedsięwzięcia aktywnie 

włączyła się miejscowa młodzież i 

zorganizowała spotkanie dotyczące 

profilaktyki leczenia tej choroby 

nowotworowej. Podczas prelekcji 

można było wysłuchać specjalistów, 

ale także osób, które doświadczyły 

choroby. Na uczestników czekała 

także porcja energetycznej muzyki 

oraz scenicznej zabawy.

Patronat

nad ogólnopolską akcją 

„Mam haka na raka”

Prelekcja dotycząca

chorób nowotworowych

Zaangażowanie

młodzieży 

Promocja

profilaktyki

nowotworowej
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AKCJA Z PIEPRZYKIEM!

Postaraliśmy się o to, by uniknąć 

nielubianych kolejek i wprowadziliśmy 

indywidualne godziny przyjęć dla każdej 

z  z a p i s a n y c h  o s ó b .  B a d a n i a 

przeprowadzone zostały metodą 

dermatoskopową, która polega na 

b e z b o l e s n y m  i  b e z i n w a z y j n y m 

432 przebadanych osób4 dni badań

KONSULTACJE
Z DERMATOLOGIEM 

DERMATOSKOPOWA
METODA BADAŃ

103 osoby, u których

wykryto niepokojące zmiany

4 osoby skierowane

na konsultacje z onkologiem

W 2015 roku przeprowadziliśmy badania znamion skórnych pod 

hasłem „Akcja z pieprzykiem!”. Konsultacje dermatologów odbywały 

się w ciągu czterech dni w naszej przychodni przyzakładowej. 

oglądaniu zmian za pomocą specjalnego urządzenia optycznego. Metoda 

ta służy do oceny, m. in. znamion barwnikowych oraz do wczesnego 

wykrywania czerniaka złośliwego. W sumie udało się przebadać 432 osoby! 

W wyniku przeprowadzonych badań wykryto niepokojące zmiany aż u 103 

badanych, w tym podejrzenie czerniaka – najbardziej złośliwego 

nowotworu skóry – u 4 pacjentów.
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ODGRYŹ SIĘ KLESZCZOWI!

Nasza Fundacja w 2016 roku 

przeprowadziła akcję „Odgryź się 

kleszczowi”, podczas której

w przyzakładowej przychodni 

przebadano siedmiuset mieszkańców w 

kierunku wykrycia boreliozy. Chętnych 

do skorzystania z profilaktycznych 

badań było tak wielu, że musieliśmy 

zwiększyć zakładany przez nas limit 

miejsc. Dlatego postanowiliśmy 

wydłużyć czas pobierania próbek, by 

każda z zainteresowanych osób mogła 

skorzystać z tej możliwości

i dowiedzieć się, czy jest zdrowa. 

Uczestnicy akcji mieli wyznaczony 

indywidualny termin badania oraz 

wskazaną godzinę poboru krwi. 

Wszystko po to, aby uniknąć 

niepotrzebnych kolejek. Pobrany 

materiał został przekazany do 

specjalistycznego laboratorium, gdzie 

dokonano wnikliwej jego analizy. Dzięki 

temu prawie 150 przebadanych 

dowiedziało się o swojej chorobie i 

mogło podjąć dalsze leczenie.

700przebadanych osób

150
przypadków

podejrzenia boreliozy

5dni badań
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WEŹ SERCE W SWOJE RĘCE!

– OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA SERCA

W ostatnią niedzielę września 2016 zorganizowaliśmy obchody 

Światowego Dnia Serca pod hasłem „Weź serce w swoje ręce!” na 

włoszczowskim rynku. Byliśmy tam po to, by przypomnieć mieszkańcom, 

jak ważne jest dbanie o serce. Na rynku rozstawiliśmy kilka namiotów,

w których czekał profesjonalny personel wykonujący bezpłatne badania: 

EKG, ciśnienia tętniczego czy cukru we krwi. Na wszystkich 

stanowiskach dokonaliśmy ponad 1 000 pomiarów. Można było również 

liczyć na darmowe porady dietetyczne Zadbaliśmy też o najmłodszych 

uczestników akcji i przygotowaliśmy dla nich specjalny kącik, w którym 

czekały na nich różne atrakcje. Nad wszystkim czuwali wolontariusze-

animatorzy. Wszystko po to, by rodzice mogli swobodnie korzystać

z darmowych badań, a dzieci w tym czasie się nie nudziły.
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Wez sercew swoje rece!
ponad

wykonanych pomiarów

1 000

Bezpłatne

badania EKG

Pomiary cukru

i ciśnienie tętniczego

Profesjonalny

personel 
Zabawa

dla całej rodziny 

Porady

dietetyków 

Degustacja

dietetycznych potraw 
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objętych programem

1 000
budżet projektu

100 000 zł

Recepta
na zdrowie!

Zostaliśmy w 2015 roku Laureatem IV edycji Konkursu Grantowego RAZEM 

MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”. 

Budżet projektu wynosił 100 000 zł – z czego połowa pochodziła z naszych 

zasobów. Pieniądze zostały wykorzystane na wsparcie w zakupie leków i 

środków medycznych dla osób przewlekle chorych, seniorów, a także 

podopiecznych naszej fundacji. W ramach tego programu zostało również 

zaszczepione 700 osób z terenu powiatu włoszczowskiego. 

KARTY APTECZNE

os.

73 tys. złotych na leki

otrzymało karty220 os.

Pomoc przewlekle

chorym i seniorom 

RAPORT 2010-2016 / 19

AKCJA SZCZEPIEŃ

27 tys. złotych na szczepionki

zaszczepionych
przeciwko grypie

700 os.

Program dla mieszkańców
powiatu włoszczowskiego
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50 litrów krwi oddanych

podczas akcji

3 zbiórki krwi

POMOC
DLA IGORKA

Wiemy, jak drogocenna jest krew. Życie drugiego człowieka nie jest 

nam obojętne, dlatego organizujemy również zbiórki krwi.

Dotychczas przeprowadziliśmy ich trzy. Wszystkie organizowane były 

spontanicznie, były reakcją na to, co dzieje się wokół.

WSPARCIE
DLA EWY

UZUPEŁNIANIE
REZERW

Pierwszą zbiórkę zorganizowaliśmy, 

by pomóc koleżance z pracy, kolejna 

miała pomóc naszemu 

podopiecznemu, a ostatnia – 

uzupełnić rezerwy Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa. 

STATUS KLUBU
HONOROWEGO

DAWCY KRWI 
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Magazyn  dobroc i  powsta ł ,  by 

g r o m a d z i ć  o d r u c h y  l u d z k i e j 

wrażliwości. To właśnie w tym miejscu 

znajdują się przekazane przez ludzi 

dobrej woli  dziecięce ubranka, 

artykuły szkolne, książki, ale także – 

meble, a nawet sprzęt RTV i AGD! 

Trafia tam wszystko, co może przydać 

s i ę  d r u g i e m u  c z ł o w i e k o w i . 

Pracownicy Grupy, jak i lokalna społeczność chętnie angażują się w ten 

projekt i przekazują darowizny, które potem trafiają do naszych 

podopiecznych. Dzięki Magazynowi Dobroci wielu potrzebujących 

otrzymało szybko tak niezbędne wsparcie.

Ubrania

Artykuły
szkolne

Książki

Zabawki 

Rolki 

Rowery 

Zaangażowanie
pracowników

Szybka
odpowiedź na apele

potrzebujących

Budowanie
odpowiedzialności

społecznej

Sprzęt RTV i AGD 

Meble
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Goraceserca!
Zima to ciężki czas dla osób potrzebujących, w tym dla rodzin w trudnej 

sytuacji materialnej. Potrzebne są nie tylko podstawowe artykuły, ale także 

specjalna odzież, a przede wszystkim – opał. Dlatego co roku staramy się 

budować gorący nastrój w ten zimowy czas. Dotychczas ponad 40 rodzin 

skorzystało z bezpłatnego opału, który bezpłatnie przekazała nam firma 

Stolbud, wchodząca w skład Grupy Koronea. Każdej zimy docieramy 

również z paczkami pełnymi nowych oraz zapewniających komfort i ciepło 

ubrań. W ramach programu „Gorące serca” wyposażyliśmy domy trzech 

rodzin w system centralnego ogrzewania. Koszt tej operacji wyniósł 20 

tysięcy złotych.

3
złotych na centralne
ogrzewanie

20tys.
rodziny zyskały
system grzewczy

Paczki z odzieżą

rodzin otrzymało
opał na zimę

40 WSPARCIE
LOKALNEGO

SZPITALA

Nowy inhalator
dla Oddziału Dziecięcego

37 000 złotych na zakup USG 

Remont Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
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Czasem zwykły telefon sprawia, 

że musimy reagować 

błyskawicznie. Tak właśnie było 

w tych dwóch przypadkach. 

W 2013 roku zakupiliśmy nowy 

inhalator przeznaczony do 

leczenia dzieci. Urządzenie, dzięki 

któremu do tej pory leczono 

małych pacjentów – zepsuło się, a 

szpitala nie stać było na zakup nowego. Dlatego decyzję podjęliśmy 

natychmiastowo i zamówiliśmy inhalator, który został sprowadzony z 

Włoch. Powiatowy Szpital we Włoszczowie wyposażyliśmy również w 

2014 roku w sprzęt do badań USG wart 37 000 złotych. Sprzęt został 

zamontowany na Oddziale Ginekologiczno– Położniczym. Wspomogliśmy 

także tę placówkę w remoncie oddziału, na który trafiają kobiety i 

nowonarodzone dzieci.

Akcja - reakcja



PRZED

PO
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Projekt „Moja pierwsza łazienka” skierowany był do osób, których 

sytuacja materialna nie pozwalała na samodzielne wykonanie remontu. 

Dlatego wyszliśmy naprzeciw ich problemom i postanowiliśmy poprawić 

ich warunki bytowe. Pomógł nam w tym Artur Stromczyński, który zgodził 

się nieodpłatnie pracować przy tym projekcie i dzielić się swoją fachową 

wiedzą. Nasze działania sprawiły, że sześć rodzin zyskało nową łazienkę. 

Dwie z nich były remontowane z myślą o osobach niepełnosprawnych – 

wszystko po to, by umożliwić im korzystanie z tej przestrzeni. Cały projekt 

pochłonął ponad 100 000 złotych. 

PROJEKT "MOJA PIERWSZA ŁAZIENKA"
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ponad

przeznaczone na projekt

100 000

Moja pierwsza
lazienka!

Spektakularna metamorfoza 

Poprawa warunków życiowych 

Nowa łazienka dla 6 rodzin 

Pomoc niepełnosprawnym 

Zaangażowanie wolontariuszy
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KONCERTY CHARYTATYWNE

Tradycją naszej fundacji jest coroczny 

Koncert Charytatywny. 

W listopadzie 2013 roku odbyła się 

pierwsza jego odsłona. Pierwszy, wielki 

koncert charytatywny zorganizowany 

przez nas we współpracy z Domem 

Kultury we Włoszczowie dotyczył zbiórki 

na rzecz czwórki dzieci, które zmagały się z 

chorobą nowotworową. W sumie dla 

Martynki, Huberta, Krystiana i Adasia 

udało się zgromadzić ponad 50 000 zł. 

W kolejnym roku podczas Koncertu 

zbieraliśmy środki na budowę łazienek dla 

trzech wielodzietnych rodzin. W sumie 

udało się zebrać prawie 55 000 złotych. 

Podczas ostatniej edycji w 2015 roku 

koncert odbył się pod hasłem „Serduszko 

puka w rytmie cza-cza”, a pieniądze 

zostały przeznaczone na operacje 

kardiologiczne dwójki najmłodszych 

podopiecznych – Amelki i Kacperka. Dzięki 

ludziom dobrej woli udało nam się 

zgromadzić rekordową sumę ponad 111 

tysięcy złotych!
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Koncerty
Charytatywne

zł zebranych podczas koncertów

Uratowane serduszka

Pomoc dzieciom chorym onkologicznie

Budowa łazienek

3
230 tys.



Plebiscyt
LATARNIK
Naszą tradycją stało się, że Koncertowi Charytatywnemu towarzyszy 

wybór Latarnika. Człowieka, który swoim przykładem rozświetla

i wskazuje drogę innym. 

Pomysł nagradzania lokalnych społeczników zrodził się w naszych głowach 

po spotkaniu z Robertem Sawickim, który nie bał się wychodzić z 

inicjatywą. To jego postawa skłoniła nas do stworzenia tej nagrody. Dzięki 

Niemu zauważyliśmy, że ludzie z otwartym sercem są wszędzie, ale często 

o ich działaniach wiedzą nieliczni. Dlatego postanowiliśmy stworzyć 

plebiscyt, którego laureatami będą osoby wyróżniające się spośród innych 

zaangażowaniem, chęcią niesienia pomocy. W 2013 roku nagrodziliśmy 

właśnie Roberta Sawickiego, w następnym roku Karola Turczyna i Bartosza 

Świerczynę, a Latarnikiem 2015 został Artur Stromczyński. Należy 

pamiętać, że tytuł Latarnika to ukłon w stronę wyjątkowych osób. Dlatego 

chcemy poznać bliżej ich i ich świadomą, dobrowolną pracę, wykraczającą 

poza ogólnie przyjęte ramy.
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edycje

Plebiscytu

Docenienie lokalnych
społeczników

Czterech laureatów

Wspieranie właściwych
postaw społecznych

3
Budowanie społeczeństwa
obywatelskiego
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Spełniamy

Kolonie dla

Dzieci i Młodzieży

Nagrody dla

Wolontariuszy

Gitara

dla Kacpra

Zaangażowanie

Seniorów
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Lot

Helikopterem
Lekcje gry

na instrumentach

Wyrównywanie szans

edukacyjnych

Spełnione marzenia czterech

chłopców chorych
onkologicznie



Świąteczny czas sprawia, że każdy z nas częściej pamięta nie tylko

o swoich bliskich, ale i potrzebujących. 

My właśnie w tym magicznym okresie organizujemy paczki żywnościowe 

dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Na ten cel przeznaczyliśmy dotąd 

ponad 35 000 złotych.

ŚWIĄTECZNA PAKA 
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W tym czasie dostarczamy także 

prezenty rzeczowe – nowy sprzęt AGD 

i RTV czy meble. Koszt akcji „Duża 

paczka” wyniósł dotąd ponad 30 000 

złotych. 

60
złotych

wydanych na akcję

tys.

35 000 złotych
na paczki żywnościowe 

200 paczek żywnościowych

Ponad 30 000 złotych
na meble i sprzęt AGD 

Nowe wyposażenie domu
dla 40 rodzin

Wsparcie dla rodzin
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W ramach projektu „Gotowi do szkoły” realizujemy szereg działań 

mających na celu zwiększenie poziomu edukacji w szkołach, a także 

pragniemy uczniom zapewnić dobre warunki rozwoju. 

Dlatego dbamy o to, by dzieci, jak i młodzież po wakacjach zawsze wracała 

gotowa do nauki – posiadała odpowiednie pomoce naukowe, książki, 

przybory, a także ubranie. Co roku przeznaczamy pieniądze na wyprawkę 

dla naszych podopiecznych. Angażujemy się także w projekty skierowane 

do najmłodszych – przedszkolaków i pierwszoklasistów. W ramach akcji 

uczymy ich zasad bezpieczeństwa, a także zdrowego odżywiania się. Nie 

zapominamy również o wyjazdach – to one poszerzają horyzonty uczniów, 

dlatego również je dofinansowujemy. Ważnym aspektem naszych działań 

jest docenianie zdolnych osób, stąd wynika nasze zaangażowanie w 

organizację konkursów, nagradzanie młodych i zdolnych osób. Skupiamy 

się również na nowoczesnej technologii – dzięki nam w dwóch wiejskich 

szkołach powstały dobrze wyposażone sale informatyczne.

11 zestawów

komputerowych

Nowe pracownie komputerowe 



Współczesny świat zdominowany jest przez nowoczesne 

technologie. 

Komputer stał się nieodzownym narzędziem służącym do nauki młodym 

ludziom, a dostęp do Internetu pozwala na poszerzanie horyzontów 

myślowych, rozwój wiedzy. Dlatego postanowiliśmy przekazać dziesięciu 

rodzinom sprzęt komputerowy i opłacić dostęp do Internetu na rok! 

Nasz prezent trafił do dzieci i młodzieży z biednych rodzin, a także do 

uczniów zdolnych, wyróżniających się swoimi osiągnięciami na tle 

rówieśników.

INTERNET DLA UCZNIA
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10
otrzymało sprzęt komputerowy

+ bezpłatny dostęp do Internetu

rodzin
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Już od 2013 roku finansujemy posiłki uczniom, a pomoc ta trafia do 

rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł netto na członka 

rodziny.

Program kierowany jest w pierwszej kolejności do rodzin wielodzietnych 

oraz osób samotnie wychowujących dzieci. To one najczęściej potrzebują 

takiego wsparcia. W roku szkolnym 2015/2016 w programie uczestniczy 

rekordowa liczba uczniów.

edycje
programu

sfinansowanych posiłków dla uczniów 

Pomoc 70 rodzinom 

Wsparcie rodzin wielodzietnych
i osób samotnie wychowujących dzieci

4
15 tys.
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LOKALNE INICJATYWY

Działania organizowane dla lokalnej 

społeczności są ważnym punktem 

naszej aktywności. 

Dlatego często się w nie angażujemy. Co 

ro k u  b i e r z e m y  u d z i a ł  w  D n i a c h 

Włoszczowy czy Powitaniu Lata. Podczas 

tych imprez nie tylko wystawiamy swoje 

s t o i s k o ,  a l e  t a k ż e  n a g r a d z a m y,

np. osiągnięcia naukowe uczniów. 

Doceniamy także wyniki sportowe osób 

n i e p e ł n o s p r a w n y c h  p o d c z a s 

organizowanych w naszym mieście 

Spartakiad Sportowo-Rekreacyjnych 

Osób Niepełnosprawnych. Jesteśmy 

fundatorami upominków dla najlepszych 

uczestników tej imprezy. 

Włączamy się również w promowanie 

a k t y w n o ś c i  fi z y c z n e j  p o d c z a s 

listopadowego Biegu Niepodległości.
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Zaangażowanie w działania
lokalnej społeczności 

Wsparcie aktywności
osób niepełnosprawnych 

Nagradzanie zdolnych uczniów 

Aktywizacja dzieci i młodzieży 

Promowanie aktywności fizycznej

Lokalneinicjatywy



Stawiamy
na talent!

Nasza fundacja otacza szczególną opieką nie tylko osoby chore, 

niepełnosprawne, znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej,

ale również bierze pod swe skrzydła młode talenty. Doceniamy 

zaangażowanie i pasje nastolatków, dlatego wspieramy aktywnie ich 

działania. 
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Wydanie książki

W ostatnim czasie sfinansowaliśmy 

wydanie powieści nastoletniej 

Patrycji Harast „Arendina i drzewo 

życia”. Wsparliśmy w ten sposób 

rozwój talentu literackiego 

nastolatki i sprawiliśmy, że o jej 

umiejętnościach dowiedzieli się inni. 

Książki trafiły do księgozbiorów na 

terenie powiatu włoszczowskiego

i teraz każdy z czytelników może 

poznać fascynującą historię Loren

– głównej bohaterki powieści 

Patrycji. 
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Promocja wokalisty

Naszą opieką został również otoczony

Paweł Rydz – wielokrotny laureat

konkursów wokalnych, który chętnie 

angażował się w organizację

corocznych koncertów

charytatywnych naszej fundacji.

Ten zdolny nastolatek został

Ambasadorem naszych działań!

Od tej pory stale będziemy pomagać

mu w rozwoju zainteresowań

muzycznych. Dzięki naszemu wsparciu 

finansowemu Paweł zaprezentował się

w Estonii, gdzie wygrał Międzynarodowy 

Wspieramy sportowców

Naszym wsparciem objęty jest też 

niepełnosprawny sportowiec oraz 

działacz społeczny Michał Szafrański, 

który z powodzeniem występuje na 

ogólnopolskich i międzynarodowych 

imprezach sportowych. To wielokrotny 

medalista w pchnięciu kulą i rzucie 

dyskiem.

Festiwal Gold Leaf, a wkrótce o jego talencie dowiedzą się także 

organizatorzy i uczestniczy festiwalu na Malcie.



Wolontariat

W Grupie Koronea jest silnie rozwinięty wolontariat pracowniczy. 

W ramach niego różne osoby chętnie angażują się w projekty 

koordynowane przez naszą fundację. 
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Nowy dach nad głową

Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się wymienić dach na domu 

naszych podopiecznych. Rodzina pani Jadwigi zyskała także nową 

instalację elektryczną. 

Kolacja Charytatywna dla Bartoszka

Kolejna inicjatywa wolontariuszy-

pracowników i przygotowana przez nich 

Kolacja Charytatywna pozwoliła zebrać 

pieniądze na roczną opiekę medyczną dla 

Szkolenia antyterrorystyczne

Natomiast pracownicy ochrony pomogli w zebraniu pieniędzy na 

operację dwóch maleńkich serduszek – zorganizowali szkolenie z 

zakresu taktyki ochrony VIP w formule Bodyguardingu BG & CPP,

z którego dochód został przeznaczony na Amelkę i Kacperka. 
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Projekt pomagaMY

Projekt pomagaMY zaowocował 

przepięknymi, własnoręcznie 

wykonanymi przez pracowników 

Grupy Koronea przedmiotami. 

Powstały cudowne huśtawki, 

domki dla dzieci, place zabaw, 

zestawy ogrodowe, gry 

zręcznościowe, zabawki i 

przedmioty dekoracyjne, które 

Warto podkreślić, że działania pracowników nie są jednorazowe. 

Corocznie – w okresie świątecznym – spełniają marzenia dzieci

z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kupują prezenty 

zgodnie z listą życzeń przedstawioną przez naszych małych 

podopiecznych.

zrobili z niepotrzebnych, niewykorzystanych materiałów. Wszystkie 

przedmioty trafiły na aukcję,

Świąteczne paczki

Pracownik Grupy Koronea wcielił się

w reżysera sztuki teatralnej „Porwanie”, 

z której dochód został przekazany na 

podopiecznych fundacji. Do projektu 

zaangażował profesjonalnych aktorów, 

jak i swoich współpracowników. To było 

wspaniałe przedsięwzięcie kulturalne,

ale i charytatywne.

Spektakl "Porwanie"



/ RAPORT 2010-2016 42 RAPORT 2010-2016 / 43

Klub
wolontariatu

Nasz Klub Wolontariatu zrzesza młode i pełne energii 

osoby. To uczniowie szkół, działających na terenie 

powiatu włoszczowskiego. 

Dzięki nim możemy aktywnie działać i to oni sprawiają, że 

nasze inicjatywy kończą się powodzeniem. Kontaktujemy 

się również aktywnie ze Szkolnymi Kołami Wolontariatu

– wymieniamy się doświadczeniem, pomysłami.

To naprawdę ciekawa

i inspirująca współpraca.
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Pomoc dla

250 podopiecznych

Dwa
uratowane
serduszka

600 tys.
na

i Rehabilitacje

Terapia
Alana

Batalia
o niezależność Mai

Rehabilitacja
Kamilka

Ratowanie
życia Amelki

ZOBACZ, JAK POMOGLIŚMY!
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złotych na operację
dla Kacperka

160 tys.

Turnus
rehabilitacyjny

Dominiki

Walka
o sprawność

Mariusza

Terapia
psychologiczna

Kingi

Pomoc w odzyskaniu
samodzielności Marcela

Wózek
elektryczny
dla Kacpra

Protezy
Janusza

Przystosowanie
mieszkania
dla Piotrka

Lek ratujący życie
za 14 tys. złotych



Każda, nawet niewielka pomoc – ma ogromne znaczenie dla naszych 

podopiecznych. Dzięki Twojemu wsparciu ludzie mogą skuteczniej 

walczyć o swoje zdrowie i lepsze życie.

JAK MOŻNA WESPRZEĆ

NASZE DZIAŁANIA?
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Pomagać
możesz na kilka sposobów:

WPŁAĆ DAROWIZNĘ NA KONTO FUNDACJI:

Fundacja „Jesteśmy Blisko” 

ul Jędrzejowska 79c

29-100 Włoszczowa

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie

nr 95 8525 0002 0000 0010 7725 0001

Lub przy pomocy wpłat PayU

PRZEKAŻ NAM 1% swojego podatku

WESPRZYJ NASZYCH PODOPIECZNYCH darowizną rzeczową

ZAANGAŻUJ SIĘ w organizowane przez nas akcje!



więcej informacji na www.jestesmyblisko.pl

Fundacja "Jesteśmy Blisko"

ul. Jędrzejowska 79c, 29-100 Włoszczowa 

tel. +48 41 38 81 475

e-mail: fundacja@jestesmyblisko.pl 
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