2021 się udał!
Działania Fundacji To się uda
w 2021 roku!
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DZIĘKI WAM
TO SIĘ UDAŁO
Rok 2021 był pełen nadziei, wspaniałych akcji i
nowych znajomości. Dzięki ogromnemu wsparciu,
czasami z nieoczekiwanych stron, udało nam się
wspólnie zmienić kawałek świata na lepsze!
2021 był pierwszym pełnym rokiem naszej działalności. Pomimo
lockdownu i związaną z nim niepewnością, rozpoczęliśmy go pełni
nadziei i zapału. Mieliśmy konkretne plany, ale również byliśmy otwarci na
nowe relacje i współpracę. Jednak to, co spotkało nas w zeszłym roku,
przerosło nasze najśmielsze oczekiwania!
Przede wszystkim poruszyły nas nowe osoby jakie poznaliśmy na różnych
frontach walki o lepsze jutro. Aktywiści, dziennikarze, przedsiębiorcy,
wolontariusze walczący o lepsze warunki w pieczy zastępczej, żywność dla
najbiedniejszych, zdrowie najbardziej potrzebujących. Nie tylko wiele się
od nich nauczyliśmy, ale również inspirowali nas do dalszych działań i
aktywności.
Dzięki nim podjęliśmy też działania na nowych dla nas polach. Ogromny
odzew i wsparcie na zrzutka.pl pokazał, że idziemy w dobrym kierunku.
W 2021 roku udało nam się zebrać:

1.757.411,83 zł
To ogromna kwota uzyskana dzięki ponad 22 tysiącom wpłat na nasze
zrzutki. Jest już ona w większości przekazana, a zgodnie z naszym
statutem oraz daną obietnicą, rozliczymy i przekażemy wszystkie wpłaty
co do grosza. Oﬁcjalne rozliczenie ﬁnansowe 2021 opublikujemy
oczywiście również na naszej stronie tosieuda.org - w duchu pełnej
transparentności, którą mocno promujemy! A teraz przyjrzyjmy się, jakie
akcje udało nam się wspólnie przeprowadzić.
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Wspólnie z Witoldem
Gadowskim - ceninonym
Polskim dziennikarzem,
który objął rolę rolę
organizatora, fundraisera
oraz promotora zrzutki,
pomogliśmy postawić
nowy dom dziecka w
Chorwacji!
Dnia 29 grudnia 2020, trzęsienie
ziemi w Chorwacji zdewastowało
Dom Dziecka Vrbina w Sisaku w
Chorwacji. Pan Witold Gadowski
chciał szybko podjąć działania na
rzecz tego miejsca, a my mieliśmy
przywilej mu w tym pomóc. W
krótkim czasie udało się zebrać
ponad 1 milion złotych, głównie
dzięki ogromnemu
zaangażowaniu społeczności
zebranej wokół Pana Witolda.
Dzięki tej kwocie właśnie powstaje
nowy dom dla dzieciaków! W
przekazanie tej sumy było
zaangażowane ministerstwo ds.
Społecznych i Rodziny w Chorwacji
i i Chorwacka ambasada. Pełne
rozliczenie możecie zobaczyć pod
tym linkeim
https://tosieuda.org/wp-content/u
ploads/Raport-Vrbina-Sisak-1.pdf

Dzieciaki z DD Vrbina były
zaskoczone i ogromnie wdzięczne
za wsparcie z Polski!

Zaskakujące było to, że tylko kilka
postów wystarczyło, aby efekt był
tak niesamowity!
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Zapamiętamy z pewnością
2021 rok dlatego, że właśnie
w tym roku poznaliśmy
ZOL Jaszkotle, jego
cudownych podopiecznych
i ich wspaniałych
opiekunów.
Rok temu, poznaliśmy ZOL
Jaszkotle przywożąc tam
komputery dla dzieciaków. To
miejsce od razu nas poruszyło!
Niemalże od progu pokochaliśmy
te niesamowite dzieciaki oraz
wspaniały zespół opiekunów i
wolontariuszy, który każdego dnia
walczy o ich dobro. Od tego czasu
jesteśmy tam regularnymi gośćmi
i staramy się pomagać jak tylko
możemy. Mimo to wciąż więcej
wynosimy z tego miejsca niż mu
dajemy. Niesamowite ciepło,
rodzinna atmosfera - to nie jest
zwykły szpital, ale miejsce, które
naprawdę walczy o te dzieciaki!
Udało nam się zorganizować dwie
zrzutki na ich rzecz, na których
łącznie zebraliśmy ponad 200 000
złotych! Środki te umożliwią m.in.
wybudowanie nowych sal
rehabilitacyjnych. Na życzenie
zarządu ZOL Jaszkotle kwoty
zebrane na zrzutkach wciąż w
większości pozostają na naszych
kontach, do momentu wszystkich
pozwoleń i środków potrzebnych
do postawienia nowych sal.

Nie spodziewaliśmy się tak
ogromnego wsparcia już przy
pierwszej zrzutce!

Świąteczne wsparcie dla
dzieciaków również wspaniale się
udało!

Jeżeli nie słyszeliście jeszcze kolędy
nagranej przez dzieciaki to
koniecznie wejdźcie na:
https://youtu.be/CGeFhwZfw_Y
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#PodarujWakacje 2021
Podczas ostatniego lata, po raz kolejny dzięki
Waszemu wsparciu wysłaliśmy prawie 200
dzieciaków z pieczy zastępczej na niezapomniane
obozy, zorganizowane wspólnie z Fundacją Akara.
Druga edycja #podarujwakacje, czyli obozy w Nowym Dworku i
Domasławicach, była wyjątkowa! Dzięki ogromnemu sukcesowi zrzutki,
mogliśmy zapewnić dzieciakom program wypełniony po brzegi. Maluchy
przeżyły niesamowite chwile podczas spływu kajakowego, biegów
survivalowych, wycieczek rowerowych, święta kolorów, podchodów, nauki
wspinaczki, zabawy w parku linowym i wielu innych atrakcji, które im
zapewniliśmy! (A my razem z nimi :) )

Zebrane 103163,00 zł pozwoliło nam zrealizować wszystkie plany i
marzenia jakie mieliśmy w związku z tymi obozami. Raport ﬁnansowy
rozliczający w pełni te obozy możecie zobaczyć tu
https://tosieuda.org/wp-content/uploads/Podarujwakacje.pdf
Jesteśmy zmotywowani, aby dalej inspirować maluchy z domów dziecka
i z pewnością w 2022 roku znów razem z Wami wyślemy dzieciaki na
kolejne wyjątkowe wakacje!
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Nasi przyjaciele
W tym roku mieliśmy też przywilej wesprzeć
Filipa Chajzera w jego dorocznej akcji na
rzecz Powstańców Warszawskich. Zrzutka
Filipa pod naszym patronatem pobiła
dotychczasowe rekordy! Środki zebrane na
rzecz Powstańców, które mają przede
wszystkim pomóc w opiece lekarskiej,
zostały już przez nas przekazane do Domu
Wsparcia dla Powstańców Warszawskich.

Zaprzyjaźniliśmy się również w tym roku z
Fundacją Dignum opiekującą się seniorami.
Wspólnie uruchomiliśmy zrzutkę na akcję
Dignum - Godny Posiłek, która zapewnia
posiłki dla najbardziej potrzebujących
seniorów. Nasza współpraca nie kończy się
jednak na tej jednej akcji i z pewnością
usłyszycie o wspaniałych działaniach
Dignum w 2022, w których mamy nadzieję
ich wesprzeć!

Przez cały 2021 współpracowaliśmy z
Fundacją Weź Pomóż. Wszystko zaczęło się
od pomocy w ich zrzutce na nową siedzibę
fundacji. To był jednak tylko początek
wspaniałej relacji. Pomogliśmy im
zrealizować wiele eventów na rzecz
dzieciaków i najbardziej potrzebujących
Wrocławian. To dla nas ogromna radośćmóc im pomagać, uczyć się od nich i
inspirować ich zaangażowaniem!
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Przez cały rok walczyliśmy również z
wykluczeniem cyfrowym. Dzięki
zaangażowania Krzysztofa Wierzbickiego
rozpoczeliśmy akję “Wszystkie Dzieci W
Sieci” dzięki, której przekazaliśmy już ponad
200 komputerów dla dzieciaków z pieczy
zastępczej. W tej akcji wsparła nas Grupa
Molendez a dokładnie marka Halls
dodatkowymi środkami w wysokości 75
tysięcy złotych, za które już wyposażyliśmy w
laptopy świetlicę środowiskową we
Wrocławiu.
Zwieńczeniem 2021 roku była akcja
Pomocna Łapka organizowana przez
Bartka Kuczowskiego z BezPlanu i ekipę
graczy SzachMat. Mogliśmy pomóc
wspólnie zbierając środki na rzecz
ﬁlipińskiego Street Dog Sanctuary. Niestety
w grudniu 2021 schronisko dla zwierząt
prawie doszczętnie zniszczył tajfun Rai.
Dlatego wiemy, że nasza pomoc nie skończy
się tylko na tej akcji, ale dalej będziemy
wspierać to wyjątkowe miejsce.

Długo jeszcze moglibyśmy pisać, aby przedstawić wszystkie pomniejsze (choć też
ważnych!) działania jakie podejmowaliśmym.in. wspaniałe spotkania i szkolenia,
które organizowaliśmy dla zaprzyjaźnionych fundacji, czy nowe relacje z różnymi
korporacjami, które chcą bardziej zaangażować się w sprawy społeczne.
Wierzymy, że o nich dowiecie się dzięki owocom tych działań w 2022 roku!
Chcemy Jeszcze raz podziękować wszystkim, którzy wspierali
i współpracowali z nami w 2021. Dzięki Wam to był wspaniały rok
i z pewnością się udał!!!
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