FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA

„ SERCE – DZIECIOM”

Biuletyn Informacyjny nr 4 / 8 marca 2011 rr.

VIKTORIA I VITALIJ
D

zięki Fundacji SERCE – DZIECIOM,
a przede wszystkim pani Sylwii Karłowskiej, dane nam było gościć w naszym
domu dwoje wspaniałych dzieciaczków
z Wilna. Viktoria (4 lata) i Vitalij (6 lat)
pochłonęli nas całkowicie i zostali w naszych sercach na zawsze. Jesteśmy świadomi tego, że był to dopiero pierwszy krok.
Pokochaliśmy ich od pierwszego wejrzenia – spotkania na parkingu w Gdańsku.
Święta Bożego Narodzenia w 2010 roku
były dla nas jednymi z najpiękniejszych
w życiu, bo mogliśmy dać cząstkę siebie
dzieciom, które tego bardzo potrzebują – potrzebują ciepła i miłości. Viktoria
i Vitalik szybko się u nas zaaklimatyzowali i czujemy, że pobyt u nas na długo
pozostanie w ich pamięci. Bardzo tego
pragniemy, jak również tego, by móc ich
gościć u siebie w święta wielkanocne.
Byliśmy szczęśliwi, gdy udało nam
się sprawić, by na ich twarzach zagościł
uśmiech, a w oczach była radość. To największe dla nas podziękowanie. Wszystkiego nie można opisać – słowa zresztą nigdy
nie oddadzą tego, co się przeżywa. Dzieci
były szczęśliwe i to jest najważniejsze.
Z całego serca popieramy działalność
fundacji i zdajemy sobie sprawę z tego, jak

Państwo Nowakowscy
z Viktorią i Vitalijem.
ważne są działania dla uzyskania funduszy
na jej prowadzenie. Ze swej strony obiecujemy pomoc w tym zakresie. Podczas
pobytu dzieci przekonaliśmy się, że mamy
wielu wspaniałych przyjaciół i znajomych,
którzy zadeklarowali pomoc, a część już
tego dokonała.
Maria i Sławek Nowakowscy

Od redakcji
Zaczął się czas wypełniania deklaracji
PIT. Wśród wielu rubryk jest także i ta,
która dotyczy przekazania 1 procenta
na organizację pożytku publicznego. To
od nas zależy, gdzie pieniądze z naszego
podatku traﬁą. Są fundacje, które ﬁrmowane są przez znanych ludzi, towarzyszy im zainteresowanie mediów i to one
zbierają najwięcej z odpisów podatkowych. My namawiamy do wsparcia
Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna
Serce – Dzieciom. Organizacji, która
bez żadnej struktury biurokratycznej
od kilkunastu lat organizuje przyjazdy
polskich sierot z litewskich domów
dziecka. Obowiązki prezesa, organizatora przyjazdu dzieci, osoby szukającej
sponsorów, organizatora kolonii itd.
pełni Pani Sylwia Karłowska, którą
w sprawach technicznych wspiera mąż
Jan. I aż trudno uwierzyć, że w tym roku
Pani Sylwia skończyła 80 lat! Życzymy
wszystkiego najlepszego Pani Sylwio,
przede wszystkim zdrowia i sił!

FUNDACJA
W LICZBACH
•

4782 – dla tylu polskich dzieci

•

29 – tyle dzieci zostało adopto-

•

4 – tyle miesięcy w roku przeby-

•

0 – tyle osób zatrudnia fundacja

Życzenia od Marszałka Senatu
W lutym br. pani Sylwia Karłowska,
prezes Fundacji Przyjaciół Wilna i Grodna
„Serce – Dzieciom” obchodziła 80. rocznicę urodzin. Z tej okazji Marszałek Senatu

RP Bogdan Borusewicz przesłał na jej ręce
życzenia. Sylwia Karłowska od 18 lat organizuje przyjazdy dzieci z polskich domów
dziecka na Litwie do naszego kraju. Dzięki
jej pracy ponad setka
dzieci spędza w Trójmieście, ale także w innych
miejscowościach w Polsce wakacje oraz święta Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy.
Dużym wyzwaniem
dla pani Sylwii jest zebranie odpowiednich
funduszy, aby te przyjazdy mogły dojść do
skutku. Jednym ze stałych sponsorów Fundacji jest Senat RP.

z sierocińców wileńskich zorganizowała przyjazd do Polski Pani Sylwia Karłowska przez 18 lat swojej
działalności
wanych, ponadto w toku są dwie
adopcje
wają dzieci w Polsce
na etatach.

Przyjazd dzieci na Wielkanoc
Przyjazd – 16 kwietnia 2011 r., sobota,
godz. 9, siedziba NSZZ „Solidarność”,
Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.
Kontakt z Sylwią Karłowską:
tel. 58 624-04-84, 58 684-37-84
kom.: 606 591 591

więcej o fundacji na: www.sercedzieciom.org

PRZEKAŻ 1 % PODATKU
Aby przekazać 1 proc. podatku na Fundację Przyjaciół Wilna i Grodna „SERCE
– DZIECIOM”, należy w odpowiednich rubrykach podać jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a także kwotę, jaką zamierzamy przekazać na konto tej
organizacji. Uwaga, nie musimy podawać nazwy fundacji.
Należy pamiętać, że zadeklarowana kwota nie może przekroczyć 1 procenta należnego podatku.
Jeśli nie jest się pewnym, ile on wynosi, wystarczy podzielić cały podatek przez
sto.
O przekazanie pieniędzy na konto bankowe wybranej przez nas organizacji zadba urząd skarbowy. Przekazana kwota zostanie jedynie pomniejszona o koszty
przelewu bankowego.

Kto jaki PIT wypełnia
PIT 36 – Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu mogą przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
PIT 36L – W rozliczeniu od 2008 roku po raz pierwszy możliwość odpisania 1
proc. podatku mają podatnicy podatku liniowego!
PIT 37 – W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1 proc. podatku liczony
jest od łącznego podatku męża i żony (umowa o pracę, zlecenie, dzieło, emerytura,
renta).
PIT 38 – Podatnicy uzyskujący dochody kapitałowe, w tym z giełdy, przekażą 1
proc. podatku tylko wtedy, gdy w zeznaniu wykażą dochód.
PIT 28 – Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mieli czas na
zadeklarowanie przekazania 1 proc. podatku tylko do 31.01.2011 r.
PIT 28A – Ryczałt – osoba.
PIT 28B – Ryczałt – spółka.
DODATKOWO: Podatnik przekazujący 1% podatku ma prawo wyrazić zgodę
na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko oraz adres) organizacji pożytku publicznego; informacje te przekazuje urząd skarbowy; zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 129 – PIT-28, poz. 308
– PIT-36, poz. 108 – PIT-36L, poz. 127 – PIT-37, poz. 61 – PIT-38).
PIT 37

Mariusz Ścibiorski

Z działalnością fundacji zetknąłem się
przez znajomych, którzy przyjmują od
kilku lat dziecko na wakacje i na święta.
Niezależnie od przekazania 1 proc. na
rzecz fundacji zawsze w miarę możliwości pomagamy razem z moją żoną dając
Skirmie – dziewczynce, która przyjeżdża
z Nowej Wilejki do Gdańska do moich
znajomych – czy to coś do ubrania, czy jakieś kosmetyki czy inne potrzebne rzeczy.
A przekazanie jednego procenta przecież
nic nie kosztuje, a wiem, że w ten sposób
wesprę szlachetny cel. Wspieram fundację, którą nie jest znana z telewizyjnych
czy prasowych reklam, ale spotykam się
z efektami jej działalności osobiście.

Roman Stegart
Dlaczego przekazuję 1 procent? Wiem,
że po prostu tak trzeba. Jeżeli mogę decydować o choćby jednym procencie ze swoich
podatków – to decyduję. Jest to poza tym
bardzo proste i łatwe, wiem też, że nie traﬁę w ten sposób na żadnych naciągaczy czy
oszustów, jest przecież numer KRS, który
uwiarygadnia fundację. A wspierając konkretnie fundację Pani Sylwii – wspieram
szlachetny cel, wiem, że moje pieniądze nie
zostaną zmarnowane. Nieważne, że nie jest
to duża kwota. Dlatego też, gdy zbierze się
te niewielkie jednostkowe wpłaty, w sumie
zbierze się więcej.

Małgorzata i Ryszard
Kuźmowie

0000191557



JAK MOŻESZ POMÓC
 zaproś dziecko z polskiego sierocińca na Litwie na święta lub wakacje
 zgłoś się jako wolontariusz do opieki nad dziećmi podczas kolonii letnich
 przekaż jeden procent swojego podatku.

Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce – Dzieciom”
GDYNIA, ul. Nauczycielska 14/10, Tel./faks: 58 624-04-84, 684-37-84,
e-mail: serce-dzieciom@epf.pl
Bank: MILLENNIUM, Gdynia, nr konta PLN: 51 1160 2202 0000 0000 4198 4590
Nr konta walutowego: 86 1160 2202 0000 0000 4198 4639
KRS 0000191557

nr 4 / 8 marca 2010 r.

DLACZEGO
PRZEKAZAŁEM
1 PROCENT?

Od kilku lat dzięki fundacji „Serce – Dzieciom” gościmy w swoim domu dziewczynkę
z Litwy. Wiemy doskonale, że każdy przyjazd dzieci wiąże się z ogromnymi kosztami.
Trzeba zapłacić za autokary, ubezpieczenia.
Ponadto pobyt dzieci na koloniach to też
niemałe koszty. Również funkcjonowanie
samej fundacji, a więc setki telefonów do
rodzin, paliwo do samochodu – to następne
wydatki. Wiemy też, że fundacja nie zatrudnia na etacie żadnych pracowników, a naszym zdaniem – powinna. Wszystko jest na
głowie Pani Sylwii i jej męża, który ją wspomaga. Fundacja potrzebuje środków ﬁnansowych, aby móc skutecznie funkcjonować.
Dlatego, gdy tylko była taka możliwość, to
zaczęliśmy przekazywać 1 procent z naszych
podatków. Co więcej, namówiliśmy naszych
znajomych, a także członków rodziny, aby
robili to samo.

