
2022 ROK
FUNDACJI TO SIĘ UDA



Był on skomplikowany, pełen zmian,

wyzwań, wiary, nieustannych działań,

wsparcia i wspaniałych ludzi. Jesteśmy

wdzięczni wszystkim, którzy wsparli

nas i nasze inicjatywy. Razem udało

nam się odmienić życie tysięcy ludzi.

Najwyższa pora, by podsumować

szalone 365 dni w Fundacji To się uda. :)

Jesteśmy wdzięczni
za 2022 rok

https://twitter.com/tosieuda
https://www.linkedin.com/company/73454936/
https://www.youtube.com/@fundacjatosieuda1907
https://www.facebook.com/tosieuda.org
https://pl.pinterest.com/tosieuda/
https://www.instagram.com/fundacja_to_sie_uda/


Zebraliśmy na 18 zrzutkach w ciągu 2022 roku.

5 703 672 zł

Zaufało nam i wpłaciło na zrzutki.

34 213 darczyńców

Nasze akcje zostały udostępnione w social media.

130 426 razy

Rok w liczbach



Prowadziliśmy 10 akcji
Zrzutki oznaczone gwiazdką są rozliczone w 100%.

*#RazemDlaUkrainy #ODRAtujmy Odrę!

Długofalowa pomoc dzieciom z 

ukraińskich domów dziecka

#DzieciUkrainy #CHCIANE 
Najhojniejszego darczyńcy

zrzutki na Bayraktar .

dla Pana Jacka

Więcej informacji

Więcej informacji Więcej informacji

Więcej informacji Więcej informacji

Dedykowana pomoc

humanitarna naszym

najbliższym sąsiadom.

Zrzutka na niezależny, 

społeczny program odnowy

rzeki.

Świąteczne wsparcie dla

maluchów z ZOL Jaszkotle.

https://zrzutka.pl/p2ynrz
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy
https://zrzutka.pl/odratujmy
https://zrzutka.pl/zsjc4c
https://zrzutka.pl/swieta


*#PodarujWakacje #WszystkieDzieciWSieci

Odpowiedź na atak

terrorystyczny Rosjan.

pilny konwój
#RazemDlaUkrainy

#PodarujFerie
Pomoc najbardziej zagrożonym

kobietom w Polsce.

#BezpieczneKobieTY

Więcej informacji

Finansowanych przez 10 zrzutek
Zrzutki oznaczone gwiazdką są rozliczone w 100%.

Więcej informacji Więcej informacji

Więcej informacji Więcej informacji

Trzecia edycja akcji dla dzieci z 

pieczy zastępczej.

Druga edycja akcji. Walczymy z 

wykluczeniem cyfrowym dzieci.

Pierwsze ferie marzeń dla dzieci

z pieczy zastępczej.

https://zrzutka.pl/bezpiecznekobiety
https://tosieuda.org/wp-content/uploads/Raport-podaruj-wakacje-2022.pdf
https://zrzutka.pl/wszystkiedzieciwsieci
https://zrzutka.pl/pilnytransport
https://zrzutka.pl/podarujwakacje


8 zrzutek
Patronowaliśmy w 2022 roku.

Organizator zrzutki Maciej Kędziorek.

Międzynarodowa pomoc matkom z dziećmi z Ukrainy

Sylwester w Międzygórzu na rzecz uchodźców

Organizator zrzutki Tomasz Starzyński

Organizator zrzutki Robert Pasut.

Organizator zrzutki Michał Pol.

Muran na Uran

*Zbiórka na pierwsze w życiu mieszkanie dla Róży Kozakowskiej

*Czortków 1940 – 2022 Pomoc Polakom na Ukrainie i ofiarom wojny

Organizator zrzutki Witold Gadowski.

*#crowdfunding4.0 KONFERENCJA _ MEET UP

Organizatorka zrzutki Aneta Waszkiewicz.

*Wspieramy naszych Sąsiadów z Ukrainy! #SERCEMzUKRAINĄ

Organizator zrzutki American Heart of Poland Spółka Akcyjna.

*Gramy dla Ukrainy
Organizator zrzutki Publicon Sport Sp. z o.o..



100 organizacji
Połączyło z nami siły w 2022 roku.



81 dzieci
Wysłaliśmy na pierwsze wakacje.



Nagraliśmy pastorałkę
z dzieciakami z ZOL-u



Współorganizowaliśmy
2 festyny uśmiechu dla dzieci



Współorganizowaliśmy
największą Wigilię we Wrocławiu

Dla 1300 potrzebujących osób z Polski i Ukrainy.



Więcej informacji o 
naszych działaniach



Poranek 24 lutego 2022 r. zaczął się dla wszystkich

od szokującej wiadomości. Rosja zaatakowała

Ukrainę. Wiedzieliśmy, że nie możemy zostawić

ludzi w biedzie – musimy działać. Zbieraliśmy

fundusze, kompletowaliśmy konwoje,

wspieraliśmy każdą potrzebującą osobę — na

terenie Ukrainy, na granicach, na dworcach i w

schronach. Od pierwszego dnia nieustannie

działamy na rzecz Ukrainy i nie przestaniemy,

dopókiwojna się nie skończy.

Od samego początku akcji współpracowaliśmy z

niesamowitymi ludźmi. Dzięki kooperacji pomoc

zawsze trafiała w najbardziej potrzebujące lub

niebezpieczne miejsca. Zawdzięczamy to wielkiej

ilości osób, m.in. Mateuszowi Orczykowskiemu,

który od pierwszych dni szalenie pomaga.

”Pierwsze miesiące wojny — to życie w aucie,

praktycznie bez większych przerw cały czas w trasie…

To właśnie Fundacja To się uda zapewniła nam

środki na paliwo i niezbędne wyposażanie – bez tej

pomocy nie byłoby nas stać na szeroko zakrojoną

pomoc, zresztą nie byłoby czym pomagać.

W imieniu Fundacji i prywatnych darczyńców

przekazaliśmy kilka kontenerów leków,

zaawansowanego sprzętu medycznego, medycyny

pola walki, środków dezynfekujących, wyposażenia

indywidualnego żołnierzy, zaawansowanych dronów

obserwacyjnych, celowników termowizyjnych i wiele

więcej... Pomagamy cały czas, może już nie tak

intensywnie, ale cały czas wspólnie wspieramy

żołnierzy walczących na froncie.” – pisze Mateusz

Orczykowski w swoich social mediach.

W Ukrainie połączyliśmy siły z Fundacją Jana

Pawła II i księdzem Salomonem. Dzięki tej

współpracy konwoje pomocy humanitarnej trafiały

do potrzebujących, m.in. do sierot wojennych w

Chortkowie, rodzin uchodźców w Gródku, Lwowie,

Tarnopolu i w inne miejsca.

Oprócz organizacji konwojów i przekazywania

wsparcia pieniężnego, organizowaliśmy również

pomoc rzeczową, dostosowaną do konkretnych

potrzeb. Kiedy Fundacja Team Ukraine,

wspierająca atletów na froncie zgłosiła nam

zapotrzebowanie na samochód, nie mogliśmy

odmówić! Illia Szewliak i jego zespół działa w

Kijowie oraz blisko pola bitwy, ciągle dowożąc

pomoc humanitarną i medyczną jednostkom

sportowców.

#RazemDlaUkrainy
Więcej informacji o akcji na: https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy




W 2022 roku mogliśmy także pomóc dzieciom na

niedawno wyzwolonych terytoriach Ukrainy dzięki

założycielce Ukrainian Educational Foundation

Tetianie Lulce. Przekazaliśmy 18 laptopów, które

posłużą małym bohaterom do nauki i odpoczynku.

Dzięki naszym darczyńcom mogliśmy wspomóc

niesamowite miejsca we Lwowie i w okolicach,

m.in., szkołę kreatywną dla dzieci-uchodźców

What if creative school, dwa schrony matek i

dzieci, Miasteczko dla uchodźców w Parku

Stryjskim.

Mieliśmy zaszczyt poznać i połączyć siły z

Fundacją Weź Pomóż. Prezes fundacji Jan Piontek

i jego zespół poświęcają całe swoje serce

najbardziej potrzebującym ludziom. Z ich

magazynów są

regularnie wydawane paczki żywnościowe, odzież,

artykuły higieniczne. Razem wysłaliśmy dziesiątki

konwojów pomocy do Ukrainy.

We Wrocławiu pomagamy przybyłym rodzinom w

integracji, organizując dla nich Ukraino-polskie

wydarzenia.

Rok 2022 upłynął pod znakiem współpracy z

jeszcze jedną niezwykłą fundacją – Fundacją

Przystanek Rodzina. Od pierwszych dni wojny,

Małgorzata Sawicka i jej zespół opiekują się

dziećmi z domów dziecka i rodzin zastępczych z

Ukrainy. Wspieramy się nawzajem, pomagamy

ukraińskim dzieciom dostosować się do życia w

Polsce i rozwiązujemy ich problemy.

Akcja #RazemDlaUkrainy jest niesamowita, przede

wszyskim dzięki zaangażowaniu wielu

niezwykłych ludzi. Udowodniła, jak wielką moc ma

łączenie sił w walce przeciwko złu.

#RazemDlaUkrainy
Więcej informacji o akcji na: https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy

https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy




Razem z 68 fundacjami

uchodźcom pomogliśmy w Polsce.

30 000

konwojów pomocy humanitarnej i medycznej

przekazaliśmy do Ukrainy.

120

ton żywności wysłaliśmy potrzebującym w Ukrainie.

2 560

pomogliśmy ludziom.

od Wrocławia aż po obwód doniecki





#PodarujWakacje
Akcja #PodarujWakacje powstała z chęci pomocy
dzieciakom z pieczy zastępczej, które nie mają szans na
wyjazd na prawdziwe wakacje. Dzięki naszym
darczyńcom, partnerom i zaprzyjaźnionym
fundacjomw ciągu 3 lat odmieniliśmy lato 306 dzieci.

W wakacje zorganizowaliśmy łącznie 3 obozy dla 81
dzieci – nad morzem w Mrzeżynie i Międzywodziu oraz
nad jeziorem w Nowym Dworku.

Skupiliśmy się na budowaniu przyjaźni w beztroskiej,
wakacyjnej atmosferze. Program obejmował ponad 30
zajęć, a wśród nich znalazły się wycieczki
krajoznawcze, rowerowe, spływy kajakowe czy bieg z
przeszkodami.

https://tosieuda.org/wp-content/uploads/Raport-podaruj-wakacje-2022.pdf


“Na obozie jest bardzo fajnie! Podoba mi się, że niektóre

rzeczy są bardziej wymagające i trzeba je robić

samodzielnie, na przykład, ulepić obraz z Jakubem

Tylmanem czy przejść tor przeszkód Survival Race”.

Lena
Uczestniczka obozu
akcji #PodarujWakacje



Taką kwotę udało się zebrać dzięki Waszej dobroci!

98 996 zł

Zdecydowało się wesprzeć naszą akcję w tych trudnych czasach.

332 darczyńców

Pojechało z nami w tym roku na obozy.

81 dzieci

Akcja w liczbach

Wpłaciła Wrocławska Fundacja na wyjazd dzieci z Ukrainy na

obóz w Mrzeżynie.

55 960 zł

Zrzutka została udostępniona w social media.

25 994 razy

Wsparło naszą tegoroczną akcję. Dzięki Mahle i Plente!

2 sponsorów



Pakiet uśmiechów :)
Sprawdźcie nasz album i film!

https://drive.google.com/drive/folders/1liIPcjsMgVK4wj6RQr7hgVG4lJxI7aKxcom/search?q=%3A+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1liIPcjsMgVK4wj6RQr7hgVG4lJxI7aKx&rlz=1C5CHFA_enUA928UA928&oq=%3A+https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1liIPcjsMgVK4wj6RQr7hgVG4lJxI7aKx&aqs=chrome..69i57.195106j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=tbQW-TcvFQ4


#ODRATUJMY Odrę

W lipcu 2022 roku ogromnie poruszyła nas wiadomość
o zatruciu Odry. Nie mogliśmy stać obok, dlatego
nawiązaliśmy kontakt z ekspertami i zaczęliśmy
działać.

Założyliśmy zrzutkę na niezależny, społeczny program
odnowy ekosystemu rzeki i połączyliśmy siły z koalicją
«Czas na Odrę» i «Ratujmy Rzeki».

Chociaż popołudnie nad Odrą już nie będzie takie samo,
wszyscy mamy wpływ na to, kiedy będzie można znowu
pływać po rzece kajakiem albo pójść na długi spacer jej
malowniczym brzegiem.



Akcja w liczbach

uzbierano na zrzutce.

54 695 zł

udało się zebrać dzięki aukcji artystek z grupy «Siostry rzek».

Ponad 70 000 zł

Badanie i odnowienie Odry to długofalowy

proces, dlatego nasza akcja nadal trwa.

Możecie śledzić ją na:

https://zrzutka.pl/odratujmy

wspierających zrzutkę.

743

zrzutka została udostępniona.

4 497 razy

https://zrzutka.pl/odratujmy


Przepraszam, że nie mogę więcej… Jestem osobą

niepełnosprawną. Na życie musi mi wystarczyć 717 zł

zasiłku stałego. Muszę jednak wpłacić, chociaż tak małą

kwotę. Mam taki obowiązek, tak czuję…

Zrzutka dla Pana Jacka
Pamiętacie, jak niesamowicie się zmobilizowaliśmy i
uzbieraliśmy na Bayraktar? Wśród nas był niezwykły
darczyńca – Pan Jacek. Wpłacając na zrzutkę, dodał od siebie:

Komentarz niezwykle poruszył pozostałych darczyńców.
Dlatego wspólnie z dziennikarzem, organizatorem zrzutki na
Bayraktar, Sławomirem Sierakowskim, zrealizowaliśmy zbiórkę
na rzecz potrzeb medycznych Pana Jacka – najhojniejszego
darczyńcy zrzutki na #bayraktar.

https://zrzutka.pl/p2ynrz


W parę dni
udało się:

Zebrać 246% od ustalonej kwoty.

Pomóc Panu Jackowi zadbać o uzębienie i

podjąć rehabilitację.

Zmobilizować 3790 wspierających.

Zrzutka zapewniła stałą opiekę medyczną, pokryła koszty leków,

wyposażyła dom w nowe okna, specjalne łóżko oraz koncentrator tlenu.

Dzięki Wam udało się totalnie odmienić życie Pana Jacka. :)

https://www.youtube.com/watch?v=zlYCarDffgY&ab_channel=FundacjaTosi%C4%99uda%21


Akcja “Bezpieczne KobieTY” jest ogólnopolską akcją społeczną, która ma poprawić

poczucie bezpieczeństwa kobiet w Polsce. Według badań jedna na 10 kobiet w UE

doświadczyła pewnej formy przemocy seksualnej, co czwarta polka była ofiarą gwałtu.

Tysiące kobiet każdego dnia mierzy się ze strachem — pracujące i mieszkające w

niebezpiecznych dzielnicach, doświadczające przemocy w domu, uczelniach czy szkole.

Aktorka Patrycja Kawecka mówi:

Byłam ofiarą molestowania w miejscu publicznym. Dobrze pamiętam atak

mężczyzny... czułam ogromny wstyd. Nawet po 20 latach to przeżycie do

mnie wraca. Wybrałam się na szkolenie, bo sprzeciwiam się molestowaniu

wobec kobiet. Podczas kursu dostałam narzędzia i wiem, jak reagować,

gdy jestem w niebezpieczeństwie. Przestałam czuć się bezradna!

#BezpieczneKobieTY



Mamy niezawodny zespół — Mateusza Orczykowskiego,

który jest instruktorem bezpieczeństwa osobistego i

Katarzynę Dacyszyn — ekspertkę od spaw stalkingu.

Współpracujemy też z fundacjami i placówkami —

Przystanek rodzina, Dziewuchy dziewuchom, Fabryka

Równości.

Temat bezpieczeństwa kobiet poruszyły również media.

Wspierają nas i mówią o nas w Onet, Dzień Dobry TVN, WP

Kobieta, TVP. Łączymy siły z firmami Survival Race i

Militaria.pl.

W odpowiedź na problem
ruszyliśmy z akcją



Akcja w liczbach
W 2022 roku:

Organizowaliśmy 2 szkolenia stacjonarne

i jeden webinar.

Byliśmy na XIV Kongresie Kobiet i

przeszkoliliśmy ponad 100 pań. 

To dopiero rozgrzewka przed 2023 rokiem! 

Mamy wielkie plany – kolejne szkolenia i współprace. Obserwujcie 

akcję na stronie zrzutki.

https://zrzutka.pl/bezpiecznekobiety


ZOL Jaszkotle
ZOL Jaszkotle – to niezwykłe miejsce, gdzie
nasza fundacja zostawiła kawałek swojego
serca. Każda osoba, która odwiedzi ZOL, chce
tam wrócić znów, aby spędzić trochę czasu z
dzieciakami. Wokalistka Ania Wyszkoni mówi:

To jest miejsce, gdzie jest mnóstwo dobrej

energii. Nie da się pominąć tego, że dzieci są

w trudnej sytuacji. My oddajemy im radość,

ale ja mam wrażenie, że to one oddają nam

o wiele więcej. Warto tu przyjść i poczuć

atmosferę

Zgadzamy się z tym na 100%. Od trzech lat
działamy na rzecz dzieci z ZOL w Jaszkotlu.
Założyliśmy też zrzutkę na lepszą rehabilitację
dzieci. Szczegóły można sprawdzić tu:
https://zrzutka.pl/swieta

https://zrzutka.pl/swieta


Wysłaliśmy dzieci na
wakacje nad morze.

Nagraliśmy teledysk
Pastorałki od serca
do ucha.

Razem z pracownikami
zrzutki przygotowaliśmy
prezenty dla dzieci.
Dziękujemy Maja oraz
Agnieszka! :)

Cały rok byliśmy
blisko. Pomagaliśmy
w wielu działaniach.

Co udało się zrobić?

Przekazaliśmy
komputery dzieciom
i pracownikom.



Szkolenia z fundraisingu
Jako fundacja czujemy potrzebę poszerzania wiedzy.

Dlatego zaczęliśmy proces szkolenia innychw zakresie skutecznego fundraisingu.



Co się dzieje teraz?
Aktualnie zespół zrzutka.pl kontynuuje szkolenia, w 
których do tej pory udział wzięli:

Fundacja Dr.Clown

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Uzależnień Break Free

Fundacja Psierociniec

Fundacja Wielkie Serce Dla Dzieci

Fundacja Mysikrólik Na Pomoc Dzikim Zwierzętom

Fundacja Akademia Odkrywców Sportu UMCS

Fundacja Serca dla Maluszka

Fundacja Start Tango



Wasze wskazówki są dla nas absolutnie kluczowe. Teraz

widzimy doskonale, gdzie mamy słabe strony i postaramy

się to naprawić. Spotkanie z Wami było dla nas niezwykle

cenne. Jeszcze raz dziękujemy

Angelika
Fundacja Cała Naprzód

Więcej o szkoleniach można się dowiedzieć
na blogu portalu zrzutka.pl.

https://zrzutka.pl/blog/298/naucz-sie-zbierac-skutecznie-emoji-1f525


Eventy
W 2022 roku nie zabrakło wydarzeń! Razem z

fundacjami Weź pomóż i Przystanek rodzina

zorganizowaliśmy dwa festyny uśmiechu dla

rodzin z Polski i Ukrainy. Wśród atrakcji

mieliśmy malowanie twarzy, tor przeszkód,

skakanie na dmuchawcach, rysowanie, koncert

niesamowitego muzyka Dzikiej Małpy, spektakl

teatru Kambak.

Wspólnie z przyjaciółmi z Weź pomóż

zorganizowaliśmy największą Wigilię we

Wrocławiu! 1300 potrzebujących osób poczuło

ciepło i magię świąt. W następnych dniach razem

z wolontariuszami rozdaliśmy ponad 6 ton

żywności dla około 3 tys. potrzebujących osób.



Sprawdźcie nasz album :)

https://drive.google.com/drive/folders/1I6r-UTpWZ5mugphQnXxPoeh_xvz_Y70p


Sprawdźcie nasz album :)

https://drive.google.com/drive/folders/1QoSJ5uAHz5SC6E5P1WxlTQor2VSkSITU


Współprace
Realizacja wszystkich akcji nie byłaby
możliwa bez licznych współprac z
wolontariuszami, influencerami,
firmami, organizacjami, fundacjami!

Z całego serca dziękujemy
każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę
do tego, żeby rok 2022 się udał!



Sukcesy zawdzięczamy
niesamowitym relacjom z przyjaciółmi

Za wielkie zaangażowanie, szczególnie chcemy wyróżnić Jakuba Tylmana –

Wielkopolskiego Nauczyciela roku 2022. Dziękujemy za pomoc Ukraińcom i

przeprowadzenie warsztatu artystycznego na obozie akcji #PodarujWakacje. Obóz był

możliwy również dzięki zaangażowaniu tiktokera Toffiecrisp, który założył skarbonkę i

pomógł uzbierać na wakacje dla dzieci.

https://www.instagram.com/p/CeVmXrprOxA/
https://www.instagram.com/p/ChWtigvrLpr/
https://zrzutka.pl/u4c57r/s/toffiecrisp


Dziękujemy Robertowi Pasutowi, top-modelce Klaudii Neścior oraz snowboardziście

Wojtkowi “Gniazdo” Pawlusiakowi, bo dzięki Waszej pracy dzieci z pieczy zastępczej i

domów dziecka pojadą na prawdziwe ferie!



Sławomir Sierakowski jest nie tylko dziennikarzem z wielkim

sercem, który maksymalnie się poświęcał, by uzbierać na Bayraktar,

ale i aniołem stróżem Pana Jacka. Dzięki niemu udało się odmienić

życie p. Jacka i pomóc znów uwierzyć w dobro.

https://zrzutka.pl/bayraktar
https://zrzutka.pl/p2ynrz


Z całego serca dziękujemy sponsorom obozu #PodarujWakacje Plente, 

Mahle oraz współorganizatorowi akcji — Survival Race i fundacji

Akara.



Jesteśmy dumni

Że pomogliśmy rozliczyć i poprowadzić zrzutki

dziennikarza Michała Pola na pierwsze

mieszkanie dla Róży Kozakowskiej oraz Witolda

Gadowskiego na pomoc Polakom w Ukrainie i

ofiarom wojny. Dziękujemy za współpracę!

Wielu celebrytów wsparło akcję

#RazemDlaUkrainy. Dziękujemy wszystkim,

m.in. Krzysztofowi Stanowskiemu, którego

skarbonka jest największa i pozwoliła odmienić

setki losów.

https://zrzutka.pl/hv9etp
https://zrzutka.pl/czortkow
https://zrzutka.pl/razemdlaukrainy/s/przepraszamyzaue


Dziękujemy modelce i projektantce Katarzynie Dacyszyn za to, że łącząc siły, możemy działać na rzecz kobiet i

wzmacniać ich bezpieczeństwo. Militaria.pl, Survival Race — dziękujemy, że wspieracie akcję Bezpieczne KobieTY.



JLL, Tetris oraz SIMS dziękujemy za
przekazanie nam 77 laptopów dla
potrzebujących dzieci.

W ramach naszej akcji
#WszystkieDzieciWSieci trafiły one do
nowych właścicieli od Wrocławia aż po
obwód doniecki.

62%



Fundacja Weź pomóż i Przystanek rodzina
Dziękujemy za wspólną pracę, która przez cały rok dodawała nam skrzydeł <3



2022 rok był wyjątkowy
Pełen stresu i trudności, ale zarazem wypełniony miłością, 
dobrocią i empatią. To był rok niesamowitych działań i

współprac.

Chcemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy
poświęcili swój czas i serce, aby pomagać. Dziękujemy
każdemu, kto udowadnia, że razem to się udaje!

Razem możemy chociaż trochę zmienić świat. :)
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