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 Zdobywanie nowych „znajomych” w ramach akcji charytatywnych 

 

Jak pomagać nie wydając na to złotówki? 

Odpisz 1% swojego podatku na organizację 

pożytku publicznego. 

Poproś weselnych gości aby zamiast kwiatów na 

twoim ślubie podarowali artykuły szkolne. 

Przekażemy je dzieciakom z domów dziecka. 

Udostępniaj nasze posty na facebooku -> to też 

pomoc. Im więcej osób zobaczy nasze posty - tym 

więcej dowie się o naszej pomocy. 

Kupuj przez FaniMani. Za zakupy płacisz tyle 

samo, a kilka procent producent oddaje na naszą 

Fundację.  

To proste  

 

Rozlicz się z ... z SERCEM DLA KAUKAZU 
KRS 0000 309 499 cel szczegółowy: GRUZJA 
... i podaruj leki najbardziej potrzebującym na 

Zakaukaziu  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jeśli bierzecie ŚLUB i chcielibyście podzielić się swoją MIŁOŚCIĄ i 

SZCZĘŚCIEM z potrzebującymi, podarujcie SERCE KAUKAZOWI 
Zamiast kwiatów poproście swoich weselnych gości o podarowanie 
artykułów szkolnych, datków lub innych aktualnie potrzebnych w 
Domach Dziecka w Gruzji rzeczy. Razem ustalimy co w danym 
momencie potrzeba najbardziej. Zróbcie wspólne weselne zdjęcie 
wszystkich bliskich i przekażcie wraz z darami. Podczas najbliższego 
Wyjazdu Charytatywnego osobiście przekażemy WASZE SERCA 
naszym podopiecznym, a relacje fotograficzną prześlemy Wam po 
powrocie. Piszcie: fundacja@sercedlakaukazu.pl. Dzwońcie: +48 604 
832-405. 
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Na jesieni odbędzie się nasz kolejny Wyjazd Charytatywny do 
Gruzji i Armenii. W Gruzji spędzimy dwa dni remontując pokój 
Nany - naszej podopiecznej chorej na stwardnienie rozsiane. 
Nana żyje w tragicznych warunkach. W mieszkaniu trzeba 
wymienić okna. Latem panuje tam upał (stare okna się nie 
otwierają), a zimą przez nieszczelne ramy przedziera się chłód. 
W domu panuje nieład, brakuje mebli i podstawowych 
sprzętów. Dzięki dobroci darczyńców w ostatnim roku udało 
się kupić rodzinie lodówkę. Nana obecnie ma nowe łóżko, 
które podarowali Ojcowie Kamilianie. My chcemy "odświeżyć" 
jej pokój i zakupić telewizor, który dla 30-letniej dziewczyny 
jest oknem na świat. Jeśli uda się zebrać więcej pieniędzy 
dostosujemy łazienkę do potrzeb dziewczyny.  Obecnie Nana 
nie jest nawet w stanie sama siedzieć. Rehabilitacja, którą 
odbywa regularnie dzięki naszemu wspaniałemu darczyńcy - 
Maciejowi - powstrzymuje nieco chorobę ale ta jest niestety 
bezwzględna. Każdy Z Was może pomóc. Każde 10 zł ma 

znaczenie! Pomóżmy ostatnie lata życia dziewczyny spędzić w godnych warunkach. Wpłaty można 
dokonywać na na konto: Alior Bank 20 2490 0005 0000 4500 3457 9645, tytuł: Nana. Film o Nanie: 
https://youtu.be/Rj5GxUaWzfo 
 

Ruszamy z nową akcją! GÓRA MĄKI dla Armenii  Po naszej 
ostatniej wizycie u rodzin w regionie Lori powstała myśl o akcji. 
Tam właśnie spotkaliśmy się z największą biedą. Już na jesieni 
chcemy przekazać jedzenie najbardziej potrzebującym 
mieszkańcom w tym rejonie. Chcemy dać nie tylko chleb ale 

także nadzieję i siłę do działania  Każdy Z Was może 
pomóc. Kilogram mąki to tylko 3-4 zł. Tylko dla nas, a dla innych 
AŻ. Każda złotówka pomoże nam nakarmić dzieci. Każda 
złotówka ma znaczenie. Jeśli chcecie być częścią projektu 
zapraszamy do kontaktu. Wpłaty na naszą akcję można robić 
na konto: Alior Bank 20 2490 0005 0000 4500 3457 9645 w 

tytule: mąka. 
 

 Kochani, Drodzy Przyjaciele, prosimy o pomoc w 

bardzo trudnej sytuacji Mateuszka, syna Artioma i 

Margerity z Gruzji. Zbieramy na operację. A oto list 

Artioma, taty Mateusza: 

"Dzień dobry 

Nazywam się Artiom Awietisow. Bardzo potrzebuję pomocy 

w leczeniu mojego syna Mate. Chcę opowiedzieć Państwu 

trochę o mojej sytuacji. 

 

 

 

 

https://youtu.be/Rj5GxUaWzfo?fbclid=IwAR3U1xkSKNcrKx09BvcPuAvZNK2qe_9Bl22DF0kpT9FvttDpVPrLA4XbSuc

