
Witajcie, 
 
jest jak jest: świat stanął na głowie, a my razem z nim. 
Budynek, ogród i zespół Fundacji czekają w zawieszeniu. Nie ma zajęć, ale zostają rachunki 
i zobowiązania. Próbujemy teraz nad tym zapanować. Jak część z Was wie, od dłuższego 
czasu nie mamy dotacji na działanie. Istnienie Stu Pociech jest możliwe głównie dzięki 
Waszym wpłatom za zajęcia.  Pomóżcie nam, żebyśmy mieli razem do czego wracać. 
 
Piszemy, bo umówiliśmy się na warsztaty, które my przeprowadzimy dla Was i/lub Waszych 
dzieci. Nie wiemy, co będzie dalej. Jedno jest pewne, nie wrócimy do  normalnego trybu 
pracy i życia ani za dwa dni, ani za tydzień. Zakładamy, że najprawdopodobniej do czerwca 
włącznie, nie będziemy w stanie prowadzić żadnych zajęć w budynku. Dlatego rozwiązujemy 
większość grup, które miały planowo działać do wakacji. To, co możliwe przenosimy do 
internetu, czyli organizujemy grupy i konsultacje dla dorosłych online (info na stronie). Mamy 
nadzieję wrócić do pracy tak szybko jak się da, ale może się okazać, że będzie to dopiero 
lipiec. Jeżeli uda nam się wrócić wcześniej - a trudno to ocenić, to na pewno będziemy 
proponować Wam jakieś zajęcia. 
 
Teraz chcemy uporządkować wpłaty od Was, które są na naszym koncie.  
Możliwe są przynajmniej 3 rozwiązania: 
 

1. Jeśli chociaż część z wpłaconych pieniędzy możecie przekazać nam jako 
darowiznę, która pomoże przetrwać  Stu Pociechom - bardzo się cieszymy i z góry 
dziękujemy. Napiszcie nam, jaką kwotę decydujecie się przeznaczyć NA RATUNEK 
STU POCIECH.  
 

2. Jeśli możecie zostawić swoje wpłaty na naszym koncie jako kwotę “zawieszoną” do 
wykorzystania przez Was w późniejszym terminie - świetnie. Prosimy o informację 
zwrotną, że taka jest Wasza decyzja i  jaką kwotę zawieszacie. “Zawieszone wpłaty” 
mogą pójść na to, co wybierzecie: konsultacje, grupy wsparcia, działania wakacyjne, 
vouchery do kafejki itp. 
 

3. Jeżeli już wiecie, że nie będziecie mogli/chcieli uczestniczyć w żadnych zajęciach i 
potrzebujecie zwrotu pieniędzy, dajcie znać mailem zwrotnym (podajcie też nr konta 
bankowego, na które możemy przesłać Wam pieniądze). 

 
Poza tym przypominamy o: 
- 1% - składanie PIT-ów wciąż aktualne i możliwość odpisania 1% na OPP również; 
pamiętajcie o nas! 
- fanimani.pl. Pewnie robicie teraz więcej zakupów przez internet, póki ta wtyczka działa, 
możecie ją wykorzystać ustawiając Sto Pociech jako organizację, którą decydujecie się 
wspierać. 
 
Możecie również przekazać nam darowiznę, która pozwoli przetrwać fundacji do czasu 
wznowienia działalności. Może to być przelew na nasze konto: 68 2030 0045 1110 0000 
0282 3230. Napiszcie w tytule darowizna Na ratunek. 

http://stopociech.pl/s/index.php/dla-rodzin/mozesz-pomoc/928-fanimani-dla-stu-pociech


 
Podsumowując: którąkolwiek decyzję podejmiecie wyślijcie mail zwrotny do prowadzącego 
zajęcia (ew. na recepcję), a w nim informacje: 
 

1. czy i jeśli tak, to, jaką część z wpłaconej przez Was opłaty za zajęcia przeznaczacie 
na RATUNEK STU POCIECH, a jaką potrzebujecie do zwrotu 

2. jaką kwotę “zawieszacie” i na jaki typ działań chcielibyście je przeznaczyć, (dla 
dorosłych, dla dzieci, wakacje, zakupy w kafejce), spróbujemy odpowiedzieć na 
Wasze potrzeby, ale niczego nie możemy obiecać 

3. KONIECZNIE podajcie dane do przelewu i nr konta 
 
 
Trzymajcie się zdrowo 
Zarząd Fundacji Sto Pociech 
 
 
 


