
========================================== 

POMAGAJ Z NAMI 
  

                      Wydanie Specjalne  – Marzec 2017  
=========================================================== 
Wydawca i Redaktor Naczelny: Zdzisław Brewiński 
prezes Zarządu - Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM 

                      * Pomagając innym - pomagasz sobie * 
 

   Fundacja  posiada  status  organizacji  pożytku  publicznego 
Numer K R S  0 0 0 0 1 9 9 4 2 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
    Odwiedź naszą stronę: www.frozjaimojdom.pl 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 W tym numerze: 
  

1. Wiadomość od wydawcy 
2. Daj swój 1 %... i nie tylko 
3. 30 MAJA – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 
4. Cytat Miesiąca 
5. Konkurs TESCO „DECYDUJESZ, POMAGAMY”   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Drodzy Czytelnicy, 
  Istotą zastępczego rodzicielstwa jest objęcie rodzinną opieką dzieci, 
które z różnych powodów takiej formy pomocy potrzebują. 
  Przedstawiamy  materiały,  które mogą  być  przydatne  dla  tych 
z Państwa,  którzy chcą  i  mogą  włączyć  się  do realizacji tej pomocy. 

Z poważaniem, 
Zdzisław Brewiński     brewa88@wp.pl 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
->>Daj swój 1 %... i nie tylko << 

 
 

    Prosimy o wspieranie działalności nasze Fundacji.  
    Jeżeli tak zdecydowałeś, to prosimy o zadeklarowanie swojej decyzji 
w składanym zeznaniu podatkowym za 2016 rok. Podaj nazwę naszej 
Fundacji:  Fundacja  Rodzinnej  Opieki  Zastępczej  JA  I  MÓJ  DOM 
w Łodzi oraz  numer KRS:  0000199423. 
 

   Przekazanie  1% swojego podatku nie wyklucza przekazania darowizny 
pieniężnej lub rzeczowej. Podatnik może odliczyć darowizny od dochodu w 
wysokości do 6% swojego dochodu. (Odliczając darowiznę od dochodu możesz 
obniżyć swój próg podatkowy!) 
 

Darowizny pieniężne należy wpłacać na nasze konto w PKO BP   
05 1020 3352 0000 1002 0112 4031 



 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        >> 30 MAJA – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego  << 

------------------------------------------------------------------------------------ 
     W 2006 roku Sejm przyjął Uchwałą, że dzień 30 Maja będzie  
obchodzony jako Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Potrzeba okazania  
uznania rodzicom zastępczym za ich trud podjęty na rzecz dzieci  
osieroconych oraz danie rodzicom zastępczym satysfakcji, a radości  
dzieciom, jest główną potrzebą i motywacją do organizowania  
corocznych PIKNIKÓW RODZIN ZASTĘPCZYCH. 

      W 2017 roku „DZIEŃ ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA świętujemy  
na pikniku w Lesie Łagiewnickim.” 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                           ->>  Cytat Miesiąca  - << 
 

      
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

        >> Konkurs TESCO „DECYDUJESZ, POMAGAMY”  << 

---------------------------------------------------------------------------------- 
   Jeszcze do 4 kwietnia kupujący w następujących sklepach TESCO 
 w Łodzi:   Pojezierska 93,    11Listopda 5;     Zgierska 221;  
Dylika 2/6;    Włókniarzy 156,      mogą wspierać nasz projekt:  
„DZIEŃ ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA świętujemy na pikniku  
w Lesie Łagiewnickim.”     Każdy kupujący przy kasie otrzymuje  
żeton,  który  może  wrzucić  do jednej z trzech urn (nasza jest  
z  zielonymi  napisami). 
Zapraszamy na zakupy razem z dziećmi.  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 

>> Tak było 25 i 26 marca…<< 
 

 

 
 
 



     
 

 
 

.  
 

…    …  
   Dziękujemy wszystkim którzy wspierają nasz projekt, dziękujemy 
wolontariuszom, którzy zapraszali do głosowania… dziękujemy wszystkim, 
którzy w różny sposób zaangażowali się do promocji naszej Fundacji. 
Szczególne podziękowanie dla Firmy MEGASTROJE z Krakowa za gratisowe 
wypożyczenie  strojów  dla…wolontariuszy. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Dziękuję za uwagę, życzę powodzenia i do zobaczenia wkrótce! 
                          Zdzisław Brewiński   brewa88@wp.pl 

 ------------------------------------------------------------------------------------ 
         Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM   42 671 35 76 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


