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Szanowni Paƒstwo,

Kampania „Ma∏y Procent. Wielka Sprawa” na trwa∏e wpisa∏a si´ w kalendarium wa˝nych

spo∏ecznie wydarzeƒ w Gdyni. Z dumà i satysfakcjà mo˝emy stwierdziç, ˝e co roku przynosi

ona wymierne korzyÊci nie tylko organizacjom po˝ytku publicznego, ale tak˝e - a mo˝e przede

wszystkim - mieszkaƒcom naszego miasta.  

W ubieg∏ym roku a˝ 47,3% gdyƒskich podatników przekaza∏o organizacjom uprawnionym

do otrzymania Êrodków z odpisu 1% podatku dochodowego prawie 5 milionów z∏otych. Kwota

ta bezpoÊrednio przek∏ada si´ na iloÊç ró˝norodnych inicjatyw s∏u˝àcych polepszeniu ˝ycia

lokalnej spo∏ecznoÊci, a tak˝e animacji ˝ycia spo∏eczno-kulturalnego w mieÊcie. 

Jeden procent podatku, chocia˝ jednostkowo mo˝e wydawaç si´ kwotà niewielkà,

umo˝liwia organizacjom realizacj´ ró˝norodnych celów. JesteÊmy przekonani, ˝e wÊród nich

znajdà Paƒstwo te, które sà dla Paƒstwa osobiÊcie istotne i te, wobec których nie mo˝na przejÊç

oboj´tnie.

Zach´cajàc Paƒstwa do w∏àczenia si´ w Kampani´ 1% chcielibyÊmy podkreÊliç, ˝e jest

to dla nas wszystkich szansa na Êwiadomà decyzj´ i wybór, na jaki szczytny cel przeznaczymy

nasze pieniàdze. Na pewno warto to zrobiç! 



Krok 1

Wype∏nij w∏aÊciwy formularz zeznania podatkowego i oblicz wysokoÊç nale˝nego podatku. Od
tej kwoty wylicz 1% i wpisz do rubryki formularza „Wniosek o przekazanie 1 % podatku
nale˝nego…” ( PIT 36 – Cz´Êç O, PIT 36L – Cz´Êç N, PIT 37 – Cz´Êç H, PIT 38 – Cz´Êç G)

Krok 2

Wybierz organizacj´ po˝ytku publicznego (tylko jednà), której chcesz przekazaç 1% swojego
podatku. Ich list´ znajdziesz na stronach : www.gdynia.pl oraz www.pozytek.gov.pl.

Krok 3

Wpisz pe∏nà nazw´ wybranej organizacji po˝ytku publicznego oraz numer wpisu do Krajowego
Rejestru Sàdowego (w wersji elektronicznej KRS jest dost´pny na stronie internetowej
www.ms.gov.pl)

Krok 4

W rubryce „informacje uzupe∏niajàce” formularza mo˝na:
• wskazaç cel szczegó∏owy przeznaczenia kwoty 1% ( PIT 36 – poz. 309, PIT 36L – poz. 109, 
PIT 37 – poz. 128, PIT 38 – poz. 62)

• wyraziç zgod´ na przekazanie organizacji po˝ytku publicznego informacji o wysokoÊci kwoty 
przekazanej na rzecz organizacji, imienia, nazwiska i adresu podatnika ( PIT 36 – poz. 310, 
PIT 36L – poz. 110, PIT 37 – poz. 129, PIT 38 – poz. 63)

zaznaczenie kwadratu w wymienionych pozycjach formularza jest nieobowiàzkowe i nie ma
wp∏ywu na realizacj´ wniosku o przekazanie 1 %

Na wniosek podatnika naczelnik urz´du skarbowego przekazuje na rzecz OPP kwot´ 1%
nale˝nego podatku. Warunkiem jest zap∏ata w pe∏nej wysokoÊci podatku nale˝nego stanow-
iàcego podstaw´ obliczenia kwoty, która ma byç przekazana na rzecz organizacji po˝ytku pub-
licznego oraz:
• z∏o˝enie zeznania podatkowego w terminie do 30 kwietnia b.r.
• korekta zeznania w ciàgu dwóch miesi´cy od up∏ywu terminu dla z∏o˝enia zeznania
podatkowego.

...krok po kroku



zdj. Coty Astor

Anna Przybylska - Aktorka

Bezinteresowna pomoc, ofiarowana drugiemu
cz∏owiekowi, jest najcenniejszym i najszlachetniejszym
darem. Przekazuj´ 1%  podatku organizacjom po˝ytku
publicznego i dlatego goràco zach´cam Paƒstwa do
skorzystania z tej mo˝liwoÊci. Wierz´, ˝e wÊród wielu
organizacji, zajmujàcych si´ ró˝norodnà dzia∏alnoÊcià,
ka˝dy z nas znajdzie tà, która jest mu najbli˝sza.

...znani wspierajà

Bartosz ¸awa - Kapitan Arki Gdynia

Ka˝da z∏otówka przeznaczona na rozwój sportu ma
szans´ znaczàco przyczyniç si´ do póêniejszych
sukcesów, dlatego ch´tnie przekazuj´ 1% swojego po-
datku dochodowego na rzecz organizacji po˝ytku
publicznego. Chc´ mieç udzia∏ w ̋ yciu miasta, w którym
˝yj´. Wierz´, ˝e nawet tak ma∏y gest mo˝e w przysz∏oÊci
mieç ogromne znaczenie.

ks. Grzegorz Miloch -
Dyrektor Gdyƒskiego Hospicjum
im. Êw. Wawrzyƒca

Czasem aby daç coÊ z siebie innym wystarczy niewielki
gest dobrej woli. Poprzez przekazanie 1% podatku na
rzecz gdyƒskich organizacji po˝ytku publicznego
mo˝emy wspomóc ludzi, którzy najbardziej tego potrze-
bujà: chorych, niepe∏nosprawnych, potrzebujàcych.
Dlatego zach´cam wszystkich do w∏àczenia si´ w akcj´ „Ma∏y procent,
Wielka Sprawa” - bo ka˝dy z nas mo˝e pomóc.



Przemek Dyakowski - Saksofonista

Kultura, ˝ycie artystyczne to dziedziny, które sà mi
najbli˝sze. Jestem jednak przekonany ˝e ka˝da
z organizacj i  po˝ytku publ icznego potrzebuje
i zas∏uguje na wsparcie pochodzàce z 1%
naszego podatku. W ró˝norodnoÊci tkwi si∏a orga-
nizacji, a zatem wybierzmy po prostu to, co w oczach
ka˝dego z nas jest  na jbardz ie j  war toÊc iowe
i potrzebne.

o. Jan Maciejowski - Franciszkanin,
proboszcz Parafii p.w. Êw. Antoniego

Mo˝liwoÊç dzielenia si´ jednym procentem podatku
z wybranà przez siebie organizacjà powoduje, ˝e nasz wp∏yw
na ˝ycie lokalnej – a tak˝e ponadlokalnej – spo∏ecznoÊci staje
si´ bardziej bezpoÊredni. Wskazujàc to, co dla nas najbli˝sze czy
najwa˝niejsze, wybieramy jednoczeÊnie aktywny i Êwiadomy
udzia∏ w rzeczywistoÊci, która nas otacza. Jeden procent to tak
niewiele, ale w po∏àczeniu z innymi mo˝e tworzyç wielkie dobro.

...znani wspierajà

Jacek Fedorowicz - Satyryk

Bardzo dobrze ˝ycz´ Gdyni. Od siedemdziesi´ciu lat
z kawa∏kiem. Pasjonowa∏ mnie zawsze i pasjonuje
nadal rozwój mojego miasta. Urodzi∏em si´ tutaj,
a potem niestety musia∏em udaç si´ na emigracj´
zarobkowà do Polski Centralnej. Ciàgle jednak nie
trac´ nadzieji, ˝e wróc´ i dlatego bardzo prosz´
o pomoc w przygotowaniu miasta na przyj´cie
niedo∏´˝nego - mo˝e ju˝ niebawem emeryta. 1% to
bardzo du˝o, pod warunkiem, ˝e si´ Paƒstwo zdecy-
dujà na co egoistycznie licz´.



• CENTRUM WYCHOWANIA MORSKIEGO - ZHP ZESPÓ¸ ARMATORSKI „ZAWISZA CZARNY”
• CHRZEÂCIJA¡SKA S¸U˚BA CHARYTATYWNA  
• IN GREMIO
• FUNDACJA „BURASEK” 
• FUNDACJA DOGTOR 
• FUNDACJA DZIECIOM NIEPE¸NOSPRAWNYM „PODARUJ UÂMIECH”
• FUNDACJA „GDY¡SKI MOST NADZIEI”
• FUNDACJA KWIATY POLSKIE
• FUNDACJA MAGIS 
• FUNDACJA „MIKI – CENTRUM” 
• FUNDACJA „NIESIEMY POMOC”
• FUNDACJA OCHRONY PRAW DZIECKA 
• FUNDACJA „PATMOS”
• FUNDACJA „POMOC DLA SENIORA IM. J. TITZ - KOSKO” 
• FUNDACJA POMOCY SPO¸ECZNEJ NA RZECZ DZIECI „PAN W¸ADEK”
• FUNDACJA PRZYJACIÓ¸ WILNA I GRODNA „SERCE DZIECIOM”
• FUNDACJA „ROKOR 1”
• FUNDACJA ROZWOJU SZTUKI SAKRALNEJ DZIECI I M¸ODZIE˚Y „DEI GRATIA” 
• FUNDACJA „STREFA TANGA”
• FUNDACJA „TRZEBA MARZYå” 
• GDA¡SKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z CHOROBÑ ALZHEIMERA 
• GDY¡SKIE STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNE „PROMYK”
• GDY¡SKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIES¸YSZÑCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓ¸ „EFFETHA”
• KASZUBSKA FUNDACJA REHABILITACJI OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH „PODARUJ TROCH¢ S¸O¡CA”
• KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU 
• MIEJSKI KLUB ˚EGLARSKI „ARKA” GDYNIA
• OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZÑT „ANIMALS”
• POLSKI CZERWONY KRZY˚. MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI W GDYNI 
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI „TACY SAMI”
• POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOÂLEDZENIEM UMYS¸OWYM KO¸O W GDYNI 
• POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
• POMORSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I INNYCH ZDARZENIACH INTER ALIA 
• STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDY¡SKICH 
• STOWARZYSZENIE „CHRYSTUS DLA NARODÓW – POLSKA”
• STOWARZYSZENIE „DLACZEGO NIE”
• STOWARZYSZENIE „FRANCISZKA¡SKIE CENTRUM KULTURY GDYNIA IM. JANA PAW¸A II”
• STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ÂW. WAWRZY¡CA 
• STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ 
• STOWARZYSZENIE MI¸OÂNIKÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 
• STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN „OTWARTE DRZWI”
• STOWARZYSZENIE NIEPE¸NOSPRAWNYCH 
• STOWARZYSZENIE POWIERNICTWO POLSKIE
• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ¸ DÑBROWY-DÑBRÓWKI 
• STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ¸ INTEGRACJI 
• STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEÂCIJA¡SKICH 
• STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓ¸ MARFANA ORAZ INNE ZESPO¸Y GENETYCZNIE UWARUNKOWANE 

„POMÓ˚MY NASZYM DZIECIOM”
• TOWARZYSTWO MI¸OÂNIKÓW GDYNI 
• TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZ¢TAMI ODDZIA¸ W GDYNI
• TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ÂRODOWISKOWEJ „MROWISKO”
• TOWARZYSTWO PRZYJACIÓ¸ DZIECI O. MIEJSKI W GDYNI 
• UCZNIOWSKI KLUB ˚EGLARSKI „OPTI” CWM
• WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „FLOTA” GDYNIA 

Lista organizacji po˝ytku publicznego bioràcych udzia∏
w tegorocznej Kampanii 1% - Ma∏y procent, wielka sprawa!



Numer KRS 0000094699

Organizacja propaguje wychowanie morskie wÊród m∏odzie˝y, zw∏aszcza zrzeszonej w ZHP.
Dzia∏ajàc pod ró˝nymi nazwami od 1933 roku, Centrum zawsze by∏o ˝eglarskà szko∏à
instruktorskà, bazà morskiego ˝eglarstwa harcerzy, bazà noclegowà i warsztatem szkutniczo-
remontowym. Tradycje te kultywowane sà do dnia dzisiejszego.

Centrum Wychowania Morskiego - ZHP
Zespó∏ Armatorski - „Zawisza Czarny”



Numer KRS 0000220518

ChrzeÊcijaƒska S∏u˝ba Charytatywna

ChrzeÊcijaƒska S∏u˝ba Charytatywna dzia∏a w Polsce od 1997 roku i posiada 25 filii w ca∏ym
kraju. Misjà organizacji jest upowszechnianie chrzeÊcijaƒskiej dobroczynnoÊci oraz rozwijanie
dzia∏alnoÊci charytatywno-opiekuƒczej. Gdyƒska filia koncentruje si´ na niesieniu pomocy naj-
bardziej potrzebujàcym rodzinom z naszego miasta i okolic oraz na krzewieniu profilaktyki
zdrowotnej. 



Numer KRS 0000008919

In gremio

Stowarzyszenie zajmuje si´ m.in. edukacjà, pomocà psychologicznà i budowà
spo∏eczeƒstwa obywatelskiego. Prowadzi: Pierwszà Spo∏ecznà Szko∏´ Podstawowà
i Pierwsze Spo∏eczne Gimnazjum w Gdyni, OÊrodek Psychologiczno-Pedagogiczny
„RAZEM” oraz Ognisko Muzyczne „Rytm”. Za∏o˝enia statutowe realizuje poprzez prowadze-
nie wymienionych instytucj i  oraz dzia∏ania spo∏eczne (m. in.  akcja spo∏eczna
„Gdynia w Monopoly”, RAZEM Festiwal – Przeglàd TwórczoÊci Dzieci´cej, Dzieƒ Sztuki
czy Urodziny Gdyni i wiele innych). Funkcjonuje w Gdyni od 1990 roku. 



Numer KRS 0000274604

Fundacja rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w marcu 2007 r. pozyskiwaniem Êrodków finansowych
na realizacj´ priorytetowego celu statutowego, jakim jest budowa oraz prowadzenie nowoczes-
nego, funkcjonalnego schroniska dla porzuconych i chorych kotów.

Fundacja „Burasek”



Numer KRS 0000145034

Fundacja „Dogtor”

Fundacja zajmuje si´ terapià i edukacjà na rzecz potrzebujàcych mieszkaƒców Gdyni i okolic
Trójmiasta, szczególnie dzieci niepe∏nosprawnych, z autyzmem, pora˝eniem mózgowym,
zespo∏em Downa, ADHD. Aktywne uczestnictwo w zaj´ciach edukacyjnych, rehabilitacyjnych
i terapeutycznych specjalnie wyszkolonych psów wp∏ywa stymulujàco na rozwój intelektualny
i emocjonalny podopiecznych. 



Numer KRS 0000245254

Fundacja Dzieciom Niepe∏nosprawnym
„Podaruj UÊmiech” 

Fundacja niesie pomoc dzieciom z chorobà nowotworowà, z pora˝eniem mózgowym, cukrzycà
i innymi schorzeniami. Wspiera tak˝e rehabilitacj´ dzieci i m∏odzie˝y oraz finansuje spec-
jalistyczne operacje przeprowadzane w kraju i za granicà. Fundacja ∏àczy potrzebujàcych po-
mocy z tymi, którzy mogà jej udzieliç!



Numer KRS 0000262786

Fundacja „Gdyƒski Most Nadziei”

Fundacja jest jedynà w Gdyni organizacjà realizujàcà ogólnopolski program Akademii Walki
z Rakiem. W ramach Akademii oprócz poradnictwa prowadzone sà konsultacje oraz udzielane
sà porady prawne i socjalne. W 2010 roku Fundacja i Miasto Gdynia rozpocz´∏y kampani´ 
nformacyjno-edukacyjnà „ODWA˚NI WYGRYWAJÑ" - profilaktyka raka jàdra.



Numer KRS 0000229333

Fundacja „Kwiaty Polskie”

Fundacja wysy∏a dzieci znajdujàce si´ pod jej opiekà na turnusy rehabilitacyjne i wypoczynek
letni, jak równie˝ organizuje imprezy integracyjne z okazji Dnia Dziecka, Miko∏aja itp.
Âwiadczy te˝ pomoc psychologiczno-pedagogicznà i socjalnà dla 350 gdyƒskich rodzin. 



Numer KRS 0000231822

Fundacja Magis

Fundacja istnieje w Gdyni od marca 2005 roku. Anga˝uje si´ w dzia∏alnoÊç pro publico bono
w partnerstwie z innymi organizacjami pozarzàdowymi, szko∏ami, placówkami oÊwiatowymi
oraz grupami nieformalnymi, organizujàc rekolekcje dla m∏odzie˝y szkolnej, zaj´cia sportowe,
wypoczynek letni dla dzieci z niezamo˝nych rodzin oraz zaj´cia rozwijajàce zdolnoÊci
i zainteresowania dla dzieci i doros∏ych. 



Numer KRS 0000050483

Fundacja „Miki - Centrum”

Fundacja powsta∏a w 1993 roku jako jedna z pierwszych organizacji pozarzàdowych
w TrójmieÊcie. Obecnie skupia si´ na pomocy osobom niepe∏nosprawnym pokrywajàc koszty
rehabilitacji, zakupu specjalistycznego sprz´tu rehabilitacyjnego i wyprawek szkolnych.
Organizuje te˝ integracyjne imprezy i wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne. 



Numer KRS 0000222141

Fundacja „Niesiemy pomoc”

Fundacja sprawuje opiek´ spo∏ecznà nad osobami chorymi, w podesz∏ym wieku,
niepe∏nosprawnymi i w trudnej sytuacji ˝yciowej. Realizuje ró˝norodne programy
wspierajàce, jak program „Mam swój plan”, „Moje aktywne ˝ycie” czy projekt „Ani-
mator”. Dodatkowo prowadzi dzia∏alnoÊç informacyjno-wydawniczà i wspó∏dzia∏a
z innymi organizacjami dla realizacji celów statutowych. 



Numer KRS 0000150990

Fundacja Ochrony Praw Dziecka

Fundacja powsta∏a w 2003 roku. Obecnie prowadzi OÊrodek Rehabilitacyjny
„Wyrównanie Szans”, w którym rocznie z bezp∏atnych zabiegów korzysta 80 dzieci,
w tym 90% na wózkach inwalidzkich. Specjalnie dla nich fundacja zamontowa∏a na
w∏asny koszt platformy przyschodowe. Ponadto realizuje program „Organizacja
czasu wolnego Gdynia 55+”. 



Numer KRS 0000207238

Fundacja „PATMOS”

Fundacja dzia∏a w Gdyni od 2003 roku, a jej celem jest zapewnienie dost´pu do
n ieodp∏a tne j  rehab i l i tac j i  jak  na jw i´ksze j  grup ie  n iepe∏nosprawnych dz iec i
i m∏odzie˝y: z pora˝eniem dzieci´cym, dystrofià mi´Êniowà, encefalopatià, przepu-
klin  oponowo-rdzeniowà, zespo em Downa, zespo∏em Retta i innymi chorobami.
Fundacja prowadzi Centrum Rehabilitacji w Gdyni, organizuje koncerty charytatywne pod
has∏em „Chcieç od ˝ycia”, bale z cyklu „Spotkanie z Miko∏ajem” oraz internetowe
Radio Patmos. 



Numer KRS 0000244740

Fundacja „Pomoc Dla Seniora
im J. Titz-Kosko”

Fundacja powsta∏a w 2005 roku i prowadzi dzia∏alnoÊç na rzecz mieszkaƒców
Spó∏dzielni Mieszkaniowej Osób Niepe∏nosprawnych im. dr J. Titz-Kosko w zakre-
sie: pomocy w sprawach urz´dowych i osobistych, zakupu lekarstw, artyku∏ów prze-
mys∏owych i spo˝ywczych, rehabilitacji i opieki nad osobami hospitalizowanymi.
Fundacja zainicjowa∏a i przeprowadzi∏a budow´ „Grobu Seniora” dla osób samo-
tnych. 



Numer KRS 0000065085

Fundacja Pomocy Spo∏ecznej na Rzecz
Dzieci „Pan W∏adek”

Fundacja ma na celu pomoc dzieciom z rodzin niezamo˝nych przez organizowanie
zbiórek odzie˝y, sprz´tu oraz rozwijanie takich inicjatyw, jak Dzieci´cy Bank
˚ywnoÊci czy bal karnawa∏owy pt. Spotkanie z Miko∏ajem. 



Numer KRS 0000191557

Fundacja Przyjació∏ Wilna i Grodna
„Serce Dzieciom”

Fundacja od 16 lat opiekuje si´ dzieçmi pochodzenia polskiego z wybranych siero-
ciƒców w Wilnie. Do tej pory ponad 4000 dzieci sp´dzi∏o w TrójmieÊcie Wielkanoc,
Gwiazdk´ i wakacje letnie, a dzi´ki wp∏ywom z 1% mo˝e byç ich jeszcze wi´cej! 



Numer KRS 0000060003

Fundacja „Rokor 1”

Fundacja powsta∏a w 1997 r. G∏ówne cele to dzia∏alnoÊç dobroczynna ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem aktywizacji osób i grup zagro˝onych wykluczeniem
spo∏ecznym oraz dzia∏alnoÊç ekologiczna. Staraniem fundacji uda∏o si´ m.in. za-
pewniç kilkadziesiàt tysi´cy posi∏ków dla osób z najubo˝szych rodzin i pomoc rzecz-
owà, np. w 2008 r. na ponad 50.000 z∏. W Gdyni wspó∏pracuje ze Êwietlicami
socjoterapeutycznymi: „Mrowisko”, „Familia”, Pogotowiem Opiekuƒczym, noclegowniami
dla bezdomnych, schroniskiem dla zwierzàt „Ciapkowo”. 



Numer KRS 0000073428

Fundacja Rozwoju Sztuki Sakralnej
Dzieci i M∏odzie˝y „Dei Gratia”

Celem Fundacji jest zapoznawanie m∏odzie˝y z naszà to˝samoÊcià kulturowà, przy-
bli˝anie jej Êwiata sztuki i rozbudzanie potrzeb estetycznych. Fundacja pomaga
m∏odzie˝y w rozwoju kulturalnym uczàc malarstwa, rzeêby i historii sztuki.
Organizuje konkursy, wystawy i warsztaty.



Numer KRS 0000080337

Fundacja „Strefa Tanga”

Przybli˝ajàc spo∏ecznoÊci lokalnej Trójmiasta tango argentyƒskie oraz inne taƒce,
a tak˝e kultur´ krajów z których pochodzà, fundacja aktywizuje ruchowo i intelek-
tualnie osoby niepe∏nosprawne oraz seniorów. Stara si´ integrowaç ludzi wokó∏
taƒca, zach´ca do prze∏amywania barier i kompleksów, udowadnia w∏asnym
przyk∏adem, ˝e mo˝liwe jest realizowanie marzeƒ, pasji bez wzgl´du na
ograniczenia fizyczne czy wiek.



Numer KRS 0000263459

Fundacja „Trzeba Marzyç”

Fundacja powsta∏a we wrzeÊniu 2006 r., za∏o˝ona przez wolontariuszy, którzy swoje
powo∏anie odkryl i  w spe∏nianiu marzeƒ chorych dzieci. Wolontariusze fundacji
w ciàgu trzech lat spe∏nili ponad 250 marzeƒ dzieci chorujàcych na choroby
zagra˝ajàce ich ˝yciu, a tak˝e niepe∏nosprawnych i w inny sposób pokrzywdzonych
przez los. Ich pracy przyÊwieca idea, aby dzi´ki spe∏nianym marzeniom dzieci nie
przestawa∏y wierzyç w to, ˝e nawet rzeczy niemo˝liwe stajà si´ mo˝liwymi. 



Numer KRS 0000015721

Gdaƒskie Stowarzyszenie Pomocy
Osobom z Chorobà Alzheimera

Stowarzyszenie od 1994 roku niesie pomoc rodzinom dotkni´tym chorobà
Alzheimera i innymi schorzeniami ot´piennymi w zakresie poradnictwa medycznego,
terapii psychomotorycznej, grup wsparcia, jak równie˝ kszta∏cenia opiekunów
zaanga˝owanych w opiek´ nad chorymi. 



Numer KRS 0000064016

Gdyƒskie Stowarzyszenie Integracyjne
„Promyk”

Promyk dzia∏a na rzecz osób niepe∏nosprawnych i dzieci z rodzin potrzebujàcych
wsparcia. Prowadzi samodzielnie: OÊrodek Adaptacyjny dla Dzieci i M∏odzie˝y
Niepe∏nosprawnej, Warsztat Terapii Zaj´ciowej, Wypo˝yczalni´ Sprz´tu Rehabili-
tacyjnego i Âwietlic´ Socjoterapeutycznà „Nadzieja”. Realizuje wiele nowatorskich
projektów, jak np. udzia∏ osób niepe∏nosprawnych w rejsach ˝eglarskich, sp∏ywach
kajakowych, wspinaczkach górskich, a w planach ma uruchomienie spó∏dzielni soc-
jalnej zatrudniajàcej 50 osób. 



Numer KRS 0000111694

Gdyƒskie Stowarzyszenie Osób Nies∏yszàcych
Ich Rodzin i Przyjació∏ „Effetha”

Stowarzyszenie od ponad 12 lat zajmuje si´ osobami g∏uchoniemymi, z wadami
s∏uchu i mowy oraz ich rodzinami. Celem tych dzia∏aƒ jest ∏agodzenie skutków
niepe∏nosprawnoÊci, likwidowanie barier, na jakie napotykajà g∏uchoniemi w ˝yciu
codziennym oraz zapobieganie ich spo∏ecznemu wykluczeniu. 



Numer KRS 0000054195

Fundacja od 12 lat niesie pomoc osobom niepe∏nosprawnym oraz ich rodzinom na
terenie Kaszub. Prowadzi trzy oÊrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze,
dzi´ki którym mo˝liwe jest prowadzenie systematycznej rehabilitacji ruchowej,
funkcjonalnej i spo∏ecznej dzieci i m∏odzie˝y najbardziej poszkodowanej przez los.  

Kaszubska Fundacja Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych „Podaruj Troch  ́S∏oƒca”


