Świąteczne pomaganie z IBM.org
Każdego roku wolontariusze IBM wspierają wiele szkół oraz organizacji pozarządowych angażując się w działanie tych
instytucji w ramach wolontariatu pracowniczego. Dzięki ciężkiej pracy, wolontariuszy, ich chęci pomocy i niesienia dobra
IBM co roku może przekazywać datki pieniężne na wybrane organizacje charytatywne.
Poniżej możecie zobaczyć polskie organizacje charytatywne, którym można przekazywać pieniądze zarobione w ramach
wykonanych godzin wolontariatu:

Fundacja Znajdki zajmuje się pomocą zwierzętom głównie psom i kotom. W przytulisku powinno być
około 20 psów i 10 kotów, ale od samego początku jest więcej. Zawsze znajdą się jakieś „nadplanowe”
sierotki, których nikt nie chce. Przytulisko utrzymuje się z darowizn ludzi o ogromnym sercu i z niewielkich dochodów właścielki.
Strona Internetowa
Profil na ibm.org
Fundacja po DRUGIE wspiera młodzież i młodych dorosłych (18-25 lat) zagrożonych i dotkniętych
bezdomnością. Pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i
bezradnością. Ze wsparcia Fundacji korzystają przede wszystkim byłe wychowanki i wychowankowie
domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek resocjalizacyjnych. Po osiągnięciu pełnoletności często nie
mają miejsca, w którym mogą się usamodzielnić. Fundacja tworzy dla nich dom.
Strona internetowa
Profil na ibm.org
Stowarzyszenie Wiosna pomaga ludziom, by skutecznie pomagali sobie nawzajem. Tworzy i doskonali
systemy pomnażania dobra – oparte o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego
człowieka. Nasze akcje opierają się na mechanizmie pośredniczenia. Sami nie udzielamy pomocy,
jedynie tworzymy struktury i narzędzia, dzięki którym darczyńcy oraz wolontariusze mogą dzielić się
z potrzebującymi. Głównymi projektami Stowarzyszenia jest projekt Szlachetna Paczka i Akademia
Przyszłości.
Strona internetowa
Profil na ibm.org
Misją fundacji Znajdź Pomoc jest pomoc osobom chorym na raka i ich bliskim - od pojawienia się
choroby do jej wyleczenia, angażując przy tym i łącząc lokalne społeczności oraz świat biznesu.
Fundacja chce być dla tych osób, które ze względu na miejsce zamieszkania, warunki psychofizyczne
lub sytuację życiową, nie otrzymywały żadnego wsparcia w chorobie.
Strona Internetowa
Profil na ibm.org
Stowarzyszenie CREO wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację programów
edukacyjnych w szkołach, szkoli i doradza w zakresie dostępności, starości, niepełnosprawności – na
terenie całego kraju, realizuje projekty, które są bliskie idei integracji i przełamywania barier, rozwija
wolontariat angażując w działania wszystkie grupy wiekowe, przeprowadza audyty dostępności w
firmach i instytucjach.
Strona Internetowa
Profil na ibm.org
Celem Fundacji „Dr Clown” jest niesienie uśmiechów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – do
chorych w szpitalach, zmagających się z bólem, lękiem i samotnością. Nasze działania wspierają leczenie
i zapewniają bliskość osobom chorym. Wolontariusze Fundacji, tzw. Doktorzy Clowni, podczas wizyt
w szpitalu przebrani są w óżnobarwne stroje aby odwrócić uwagę chorych od szpitalnej rzeczywistości
wykorzystują interaktywne zabawy, animacje, ale także wspierające rozmowy.
Strona Internetowa
Profil na ibm.org
Celem fundacji Przyjaciele Alego jest szerzenie pamięci i kontynuowanie dzieł miłosierdzia Księdza Aleksandra Fedorowicza. Cele te są realizowane poprzez stworzenie i prowadzenie muzeum oraz działania na
rzecz zapobiegania i leczenia uzależnień. Fundacja wierzy, że dzieła miłosierdzia, które rozpoczął Ksiądz
Ali, a była to przede wszystkim pomoc najuboższym, osobom cierpiącym – chorym, ale także zniewolonym różnymi nałogami, mogą i powinny być kontynuowane przez parafian Izabelina i mieszkańców.
Strona Internetowa
Profil na ibm.org

W razie pytań proszę pisać na adres:
kamila.lis@ibm.com

