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Zapraszamy do współpracy Organizacje Pozarządowe.
Ta strona jest dla Was.
Twój 1% podatku dla Szymonka
- Nasz synek Szymon urodził się 24 sierpnia 2014 r. w 37 tygodniu ciąży z
wrodzonym brakiem przedramienia i lewej dłoni. Potrzebujemy pomocy finansowej,
dzięki której możliwe będzie zapewnienie mu rehabilitacji, konsultacji
specjalistycznych oraz zakup protez, które powinny być wymieniane dość często, w
miarę jego wzrostu. Proteza zapewni dziecku prawidłowy rozwój kręgosłupa oraz
ułatwi codzienne funkcjonowanie i życie w społeczeństwie.
Dane niezbędne do przekazania 1% podatku: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z
pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, KRS 000 003 79 04, W rubryce
„Informacje uzupełniające - cel szczegółowy 1%” podaj: 25127 DWORAK

SZYMON
więcej >>>
Twój 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP w Rębiszowie to wyjątkowa jednostka - bardzo zgrany zespół składający się z
21 druhów, w tym 5 kobiet. Jednostka należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), przez co strażacy nie tylko muszą posiadać
znakomite wyszkolenie ale i odpowiedni, nowoczesny sprzęt.
Co ich najbardziej wyróżnia wśród kilku tysięcy podobnych jednostek, to
fakt, iż ochotnicy z Rębiszowa nie pobierają diet za uczestnictwo w akcjach
ratowniczych. Pieniądze te przeznaczają na potrzeby swojej jednostki. Tym
bardziej warto im pomóc i przekazać 1% podatku.
KRS 000 011 62 12 , Cel szczegółowy: OSP Rębiszów 59-630 Mirsk, gmina
Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.

więcej >>>

Twój 1% podatku dla FPN Płakowice
Przekaż swój 1% podatku dla dzieci niepełnosprawnych, będących pod opieką
Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Płakowice”: KRS 000 023 75 56

więcej >>>

Twój 1% podatku dla Anitki

Anitka urodziła się 26 lipca 2007 roku z zespołem Downa. Na co dzień wymaga
zabiegów rehabilitacyjnych oraz specjalnego sprzętu ortopedycznego. Środki które
uda się zebrać dzięki przekazanemu przez Państwa 1% podatku zostaną
przeznaczone właśnie na rehabilitację oraz zakup specjalistycznego sprzętu.
Dane niezbędne do przekazania 1% podatku: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z

pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa. Nr KRS 000 003 79 04,
Cel szczegółowy: PRZERWA ANITA ANNA (7775).
więcej >>>

PODSUMOWANIE AKCJI

1 % podatku - podsumowanie akcji 2016
Stały wzrost zainteresowania tą formą wsparcia potrzebujących odnotowuje
również lwówecka skarbówka. Podatnicy rozliczający się w Urzędzie Skarbowym
w Lwówku Śląskim na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) przekazali ...

więcej >>>

1 % podatku - podsumowanie akcji 2015
Podobnie jak w latach poprzednich najwyższą kwotę z 1% podatku uzyskała
Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”, która ma pod swoimi skrzydłami
blisko 29 tysięcy podopiecznych i z której kont korzystają także mieszkańcy
naszego powiatu, np. mały Szymonek, dla którego w lutym 2016 roku odbył się
w Lwówku Śl. Bal Charytatywny.
Wśród organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu lwóweckiego wsparcie
w postaci 1% podatku otrzymały:

więcej >>>
1 % podatku - podsumowanie akcji 2014

Skala zainteresowania wsparciem OPP poprzez przekazanie 1% podatku z roku
na rok wzrasta.
Na liście Organizacji Pożytku Publicznego najwięcej otrzymała Fundacja
Dzieciom Zdążyć z Pomocą, z naszego regionu na liście znalazły się m.in.:
LKS "Czarni”, MKS "Pri Bazalt - Włókniarz" Mirsk, KKS, Stowarzyszenie "Nasz
Dworek", "Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim" …

więcej >>>

1 % podatku - podsumowanie akcji 2013

Akcja 1% podatku z każdym rokiem budzi coraz większe
zainteresowanie. Potwierdzają to dane Ministerstwa Finansów. Na
liście ponad 7 tysięcy Organizacji Pożytku Publicznego najwięcej
otrzymała Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą, z naszego regionu na
liście znalazły się m.in.:
LKS "Czarni”, MKS "Pri Bazalt - Włókniarz" Mirsk, KKS "Jelenia Góra",
Stowarzyszenie "Nasz Dworek", "Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Brodatego we Lwówku Śląskim",
"Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej" …

więcej >>>

