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Podziel się dobrem z potrzebującymi!

Sprawdź, jak możesz pomóc
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Drogi Darczyńco!
Według najnowszych szacunków, tylko w ubiegłym roku przynajmniej 
720 mln, a maksymalnie nawet 811 mln ludzi na świecie stanęło w obli- 
czu głodu. W samej Azji jest to około 57 mln głodujących ludzi więcej niż 
rok wcześniej, a w Afryce 46 mln. Ponad 500 mln dzieci wciąż żyje w stra-
chu w strefach ogarniętych konfliktem. Dlatego właśnie teraz pomoc każ-
dego z nas – moja i Twoja – jest szczególnie potrzebna.

Za tymi liczbami stoją ludzie i ich prywatne dramaty. Za tymi liczbami 
kryją się dzieci, kobiety, całe rodziny, które każdego dnia walczą o to, by 
przeżyć. To między innymi dzieci, którym staramy się pomóc w ramach 
naszych programów adopcji na odległość w Kenii, Bangladeszu czy Tanza-
nii. To całe rodziny, którym udzielamy pomocy żywnościowej w Armenii 
czy Tadżykistanie. To ofiary wojny na Ukrainie i uchodźcy z Białorusi.

Dziękuję Ci z całego serca, że wspierasz naszą Fundację i wspólnie z nami 
walczysz ramię w ramię o lepszy los dla osób cierpiących z powodu głodu, 
biedy, wojen i prześladowań. Każda Twoja wpłata to żywność, lekarstwa, 
schronienie i nadzieja na poprawę życia dla potrzebujących. Każdy Twój 
ofiarny gest przynosi im ulgę w cierpieniu. 

Przekazuję na Twoje ręce naszą najnowszą publikację z nadzieją, że ze-
chcesz jak dotychczas dzielić się dobrem z potrzebującymi. Liczę na to, 
że znajdziesz bliski Twojemu sercu projekt, który postanowisz wesprzeć. 
Każdy Twój dar jest dla nas na wagę złota, ponieważ pozwala nam nieść 
pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pamiętaj, nawet drobny 
gest z Twojej strony może pomóc przetrwać, a nawet zupełnie odmienić 
życie jednego człowieka. Twoja pomoc ma znaczenie!

Z wyrazami wdzięczności
Piotr Nowacki

Prezes Fundacji ADRA Polska
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AŻ 258 MLN 
DZIECI NA 
ŚWIECIE NIE 
MA SZANSY 
NA PÓJŚCIE 
DO SZKOŁY.
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Zaadoptuj na odległość potrzebujące pomocy 

dziecko i podaruj mu szansę na lepsze życie!

CZYM JEST ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ?

Adopcja na odległość to nie tylko doraźna pomoc. To coś znacznie więcej. 
To krok ku zatrzymaniu błędnego koła głodu, ubóstwa i beznadziei. To po-
darowanie najlepszego narzędzia do wyjścia ze skrajnej biedy – edukacji. 

356 mln dzieci na całym świecie żyje w skrajnym ubóstwie. To oznacza, że 
co 6. dziecko na świecie nieustannie głoduje, nie ma dostępu do podstawo-
wych środków higieny, ubrań, a często także schronienia.  Jedyną szansą 
dla nich na wyjście z ubóstwa jest właśnie edukacja. Niestety aż 258 mln 
dzieci na świecie nie ma szansy na pójście do szkoły.

Adoptując na odległość jedno z dzieci należących do podopiecznych Fun-
dacji ADRA, zapewniasz mu wyżywienie i schronienie potrzebne do prze-
trwania, ale przede wszystkim zapewniasz mu edukację. Dzięki Twoim re-
gularnym wpłatom Twój podopieczny ma szansę ukończyć szkołę, zdobyć 
dobre wykształcenie i znaleźć pracę, która pozwoli mu i jego rodzinie na 
wyjście z ubóstwa i godne życie.  Adopcja na odległość to gest, który zapro-
centuje w przyszłości, zmieniając życie jednego dziecka na lepsze.

Na Twoją pomoc czekają dzieci z Bangladeszu, Kenii i Tanzanii. Osierocone 
dzieci z Kenii mierzą się z głodem i brakiem wody pitnej, albinoskie dzieci 
z Tanzanii potrzebują schronienia, ponieważ ich życiu zagraża niebezpieczeń-
stwo, a najmłodsi mieszkańcy Bangladeszu z powodu skrajnego ubóstwa są 
zmuszeni pracować od wczesnych lat dziecięcych. I wszyscy nasi podopieczni 
potrzebują pomocy finansowej, aby mogli kontynuować edukację.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.adra.pl/adopcja
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Zaadoptuj ubogie dziecko z Bangladeszu

Bangladesz jest jednym z najbardziej zaludnionych krajów na świecie 
i zarazem jednym z najbiedniejszych państw Azji. Ponad 25 mln osób 
żyje tam w skrajnym ubóstwie, zamieszkując przeludnione dzielnice 
slumsów.

Z powodu tak dramatycznych warunków życia ponad 5 mln dzieci 
w tym kraju w wieku od 5 do 15 lat jest zmuszanych do pracy, często 
w bardzo niebezpiecznych warunkach. Najmłodsi mieszkańcy Bangla-
deszu są zmuszani do zbierania śmieci, żebrania, kradzieży czy pracy 
na straganach. W takim otoczeniu wykorzystywanie, uzależnienie od 
narkotyków i przemoc stają się częścią ich życia. To dzieci, które nie 
mają praktycznie żadnych perspektyw na lepsze życie. Poprawę ich 
losu w przyszłości może zapewnić im jedynie edukacja. 

JAK POMAGAMY?

Fundacja ADRA Polska w ramach programu adopcji na odległość 

PONAD 5 MLN DZIECI W BANGLADESZU 
W WIEKU OD 5 DO 15 LAT JEST ZMUSZANYCH 
DO PRACY.
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wspiera żyjących w ubóstwie uczniów 
szkoły podstawowej z miejscowości 
Tongi, położonej 20 km od wielomi-
lionowej stolicy Bangladeszu – Dhaki. 
Wszyscy nasi podopieczni zamieszkują 
slumsy Ershad Nagar, gdzie od wielu lat 
wolontariusze i pracownicy ADRA służą 
społeczności w zakresie edukacji oraz 
pomocy żywnościowej. Jedną z uczen-
nic tej szkoły jest Sadia Akter.

POZNAJ HISTORIĘ SADII

Sadia ma 6 lat i jest uczennicą klasy 
przedszkolnej. Jej dziadkowie od 46 lat 
mieszkają w kolonii dla bezdomnych. Tam właśnie razem z nimi mieszka 
Sadia. Jej ojciec uzależnił się od narkotyków, a matka dziewczynki zosta-
wiła ją u dziadków. Sadia nie ma kontaktu z rodzicami. Mieszka z babcią, 
dziadkiem i jeszcze czterema innymi członkami rodziny. Wszyscy sied-
mioro utrzymują się z bardzo niewielkich dochodów dziadka, który jest 
prostym robotnikiem. Brakuje więc pieniędzy na podstawowe potrzeby, 
w tym na edukację dziewczynki. Jeżeli Sadia nie otrzyma pomocy, już 
nigdy może nie wyrwać się z kolonii dla bezdomnych. 

JAK MOŻESZ POMÓC?

Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecz-
nych, zapewniasz mu możliwość zdobycia wykształcenia, poprawę 
warunków życia, a dzięki zdobytej edukacji Twój podopieczny będzie 
mógł wyrwać się ze skrajnej biedy i już nigdy więcej nie zaznać głodu. 
Wystarczy, że ustawisz stały przelew na kwotę 100 zł miesięcznie na 
jeden rok, aby opłacić edukację i wyżywienie dla jednego dziecka. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.adra.pl/adopcja/pomoc-ubogim-dzieciom-z-bangladeszu/

6-letnia Sadia z Bangladeszu
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Zaadoptuj osierocone dziecko z Kenii

Brakuje im wody i jedzenia. Nie mają ubrań, butów i schronienia. Każdy 
dzień to dla nich walka o przeżycie. Tak wygląda sytuacja dzieci w Ke-
nii Zachodniej, gdzie Fundacja ADRA Polska kieruje swoją pomoc. W tej 
części kraju ponad 63% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. To tutaj 
18% dzieci to sieroty, a kolejne 15% żyje pod opieką tylko jednego rodzi-
ca. Ogromnym problemem jest brak jakiejkolwiek pomocy rządowej. 
Najbiedniejsi nie mogą liczyć na żadne wsparcie, co więcej – nie ma nic 
za darmo, nawet edukacji. 

JAK POMAGAMY?

Staramy się odmienić los osieroconych i walczących o przetrwanie dzie-
ci poprzez stworzenie im godnych warunków do życia. Te dzieci przede 
wszystkim potrzebują schronienia, opieki i edukacji, aby mogły w przy-
szłości znaleźć pracę, która pozwoli im na przeżycie. Edukacja w Kenii nie 
jest dla każdego. Jest bardzo kosztowna, mając na uwadze wszechobecne 
bardzo niskie wynagrodzenia. Dodatkowo wiąże się z wyjazdem i zamiesz-
kaniem w internacie, który również trzeba opłacić. Wiele dzieci jest odsyła-
nych ze szkoły z powodu braku zapłaty czesnego. Taki los spotkał również 
Alice Nyanchema.
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POZNAJ HISTORIĘ ALICE

Alice ma 16 lat. Od 12 lat jest sierotą. 
Jej mama zmarła, gdy dziewczynka miała trzy miesiące, a tato umarł 4 
lata później. Po śmierci jej rodziców opiekę nad Alice przejęła babcia, 
która zarabia na życie, uprawiając ziemię. Pieniędzy, które zarabia, 
ledwo starcza na jedzenie. Dlatego Alice i jej babcia wielokrotnie w życiu 
zaznały głodu. W tym domu brakuje wszystkiego. 

Dzięki życzliwości sąsiadów i innych do-
brodusznych osób z jej otoczenia, Alice 
udało się ukończyć szkołę podstawową.   
Jednak czesne za szkołę średnią stanowczo 
przerosło ich możliwości. Z powodu zale-
głości w opłatach Alice była często odsyła-
na ze szkoły i zamiast uczyć się, spędzała 
wiele czasu w domu i ponownie zazna-
wała głodu. Dzięki pomocy Darczyńców 
Fundacji ADRA Polska Alice mogła wrócić 
do szkoły i kontynuować edukację. Dziew-
czynka ogromnie docenia pomoc, którą 
otrzymała. Jest szczęśliwa, że w końcu nie 
chodzi spać głodna. 16-letnia Alice z Kenii

W KENII ZACHODNIEJ 18% 
DZIECI TO SIEROTY, A KOLEJNE 
15% ŻYJE POD OPIEKĄ TYLKO 
JEDNEGO RODZICA.
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JAK MOŻESZ POMÓC?

Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecznych, 
zapewniasz mu możliwość zdobycia wykształcenia, poprawę warun-
ków życia, a dzięki zdobytej edukacji Twój podopieczny będzie mógł 
wyrwać się ze skrajnej biedy i już nigdy więcej nie zaznać głodu. 
Wystarczy, że ustawisz stały przelew na kwotę 200 zł miesięcznie na 
jeden rok, aby opłacić roczne czesne w szkole, zakwaterowanie w in-
ternacie, opiekę, wyżywienie i ubranie dla jednego dziecka. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.adra.pl/adopcja/pomoc-osieroconym-dzieciom-w-kenii/

Zaadoptuj albinoskie dziecko z Tanzanii

Ciągły strach przed śmiercią lub okaleczeniem, prześladowania na każ-
dym kroku. Tak wygląda życie albinosów w Tanzanii. Z powodu za-
bobonnych wierzeń i przesądów ich życie jest nieustannie zagrożone. 
Mieszkańcy tego kraju wierzą, że części ciała albinosów posiadają ma-
giczne właściwości. W efekcie albinosi są ofiarami uprowadzeń, wstrzą-
sających napaści i okaleczeń oraz brutalnych mordów.

Wśród ofiar jest bardzo wiele zupełnie bezbronnych dzieci, które są 
łatwym łupem dla oprawców. Albinoskie dzieci w Tanzanii są czę-
sto porywane z rąk rodziców czy ze szkoły. Od najmłodszych lat żyją 
w lęku przed uprowadzeniem, okaleczeniem i utratą życia. 

JAK POMAGAMY?

ADRA Polska już od kilku lat wspiera albinoskie dzieci w ramach 
projektu adopcji na odległość. Zakłada on zapewnienie bezpieczne-
go schronienia z wyżywieniem i edukacją dzieci dotkniętych albi-
nizmem. Bardzo często ich rodziców nie stać na opłacenie edukacji 
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ALBINOSKIE DZIECI 
W TANZANII SĄ CZĘSTO 
PORYWANE Z RĄK  
RODZICÓW CZY ZE SZKOŁY.
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i internatu, dlatego, aby pomóc im chronić ich pociechy, zaangażo-
waliśmy się w poszukiwanie Darczyńców, którzy podejmą się opieki 
nad naszymi podopiecznymi z Tanzanii. Jedną z osób potrzebujących 
wsparcia jest Neema Boniface Jeremiah.

POZNAJ HISTORIĘ NEEMY

Neema ma 11 lat. Dziewczynka przyznaje, 
że prawie każdego dnia odczuwa strach. Boi 
się, że zachoruje na raka skóry, że zostanie 
zaatakowana i że zniknie. Uważa, że w szkole 
w Mwereni dla dzieci albinosów jest bezpiecz-
niejsza, ponieważ jest to szkoła z internatem, 
co zapewnia uczniom dodatkowe bezpieczeń-
stwo. Dziewczynka często mówi i myśli o tym, 
że albinosi są zabijani dla rytuałów. Neema 
pamięta przyjaciela, który zaginął dwa lata 
temu. On również był dotknięty albinizmem. 
Od czasu jego zaginięcia jej strach tylko się 
powiększył. 

Ojciec Neemy ciężko pracuje. Pomaga w różnych pracach budowlanych. 
Czasami jednak Neema musi zwlekać z powrotem do szkoły z powodu 
braku opłat za nią. Tylko pomoc ludzi dobrego serca może sprawić, że 
Neema będzie mogła na stałe wrócić do jedynego miejsca, gdzie czuje się 
bezpiecznie. 

JAK MOŻESZ POMÓC?

Adoptując na odległość jedno dziecko spośród naszych podopiecz-
nych, zapewniasz mu wyżywienie i schronienie potrzebne do prze-
trwania oraz edukację. Wystarczy, że ustawisz stały przelew na kwotę 
400 zł miesięcznie na jeden rok. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.adra.pl/adopcja/pomoc-dzieciom-albinosom-w-tanzanii/

11-letnia Neema z Tanzanii
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Pomóż uchodźcom z Białorusi

Białorusini uciekają całymi rodzinami ze swojego kraju przed więzie-
niem, represjami i torturami. Od wyborów prezydenckich na Biało-
rusi w sieprniu 2020 roku liczba uchodźców radykalnie wzrosła. To 
właśnie wtedy, w odpowiedzi na fale pokojowych protestów, siły po-
rządkowe Białorusi tylko w ciągu kilku pierwszych dni wsadziły kilka 
tysięcy ludzi do więzień i dotkliwie pobiły wielu protestujących. 

Tylko do końca lipca 2021 roku ponad 90 tys. obywateli Białorusi 
w obawie o swoje zdrowie i życie schroniło się w Polsce – tak wynika 
z najnowszych danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Znaleźli 

BIAŁORUSKIE RODZINY 
Z DZIEĆMI ZNALAZŁY SIĘ 
NAGLE W OBCYM KRAJU, 
BEZ DACHU NAD GŁOWĄ, 
ZNAJOMOŚCI JĘZYKA, PRACY 
I ŚRODKÓW DO ŻYCIA. 
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się w obcym kraju, bez dachu nad głową, znajomości języka, pracy 
i środków do życia. A wraz z nimi ich dzieci – zagubione, oderwane od 
dającego im poczucie bezpieczeństwa domu.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Tysiące Białorusinów potrzebuje natychmiastowej pomocy, aby móc 
przetrwać ten dramat, jaki ich spotkał. Każda darowizna ma dla nas 
ogromne znaczenie, ponieważ każda zebrana złotówka pozwala nam 
udzielić ofiarom dramatycznych wydarzeń na Białorusi pomocy ży-
wieniowej, zapewnić im artykuły pierwszej potrzeby, takie jak środki 
higieniczne czy ubrania, a także znaleźć im schronienie. Wpłacając 
dar na rzecz potrzebujących z Białorusi, zapewniasz im najpotrzeb-
niejsze środki niezbędne do przetrwania i pomagasz im rozpocząć 
nowe życie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.adra.pl/bialorus/

TYLKO DO LIPCA 2021 ROKU PONAD 
90 TYS. OBYWATELI BIAŁORUSI 
SCHRONIŁO SIĘ W POLSCE.
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Pomóż potrzebującym dzieciom z Armenii

Aż 30% mieszkańców Armenii żyje w ubóstwie, a 36% ludności tego 
kraju zamieszkuje obszary wiejskie. Fundacja ADRA Polska kieru-
je swoją pomoc do mieszkańców regionu Ararat. Jest on obszarem 
wiejskim, w którym mieszka 260 tys. ludzi. Głównym zajęciem miesz-
kańców jest rolnictwo. Stan ekonomiczny regionu jest niski i dlatego 
wielu mężczyzn migruje do pracy za granicą. 

W szczególnie trudnej sytuacji są dzieci. Wyjazd na wakacje to tylko 
marzenie dla wielu z nich, ponieważ ich rodzice przede wszystkim są 
zajęci zapewnieniem im podstawowych potrzeb, jak jedzenie, odzież 
czy ogrzanie mieszkania. Chociaż region jest blisko stolicy, dzieci są 
pozbawione wielu rozrywek dostępnych tam, jak teatr czy udział 
w koncertach. W rezultacie najmłodsi dorastają z brakiem dostępu do 
edukacji i rozwoju kulturalnego. Mają problem z komunikacją. Więk-

AŻ 30% MIESZKAŃCÓW 
ARMENII ŻYJE W UBÓSTWIE. 
W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ 
SYTUACJI SĄ DZIECI.
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szość dzieci z tego powodu wstydzi się rozmawiać z nowymi ludźmi. 
Dzieci te również nie mają zaspokojonych podstawowych potrzeb ma-
terialnych. W efekcie nie widzą dla siebie perspektyw, co demotywuje 
je do angażowania się w edukację i samorozwój. 

JAK MOŻESZ POMÓC?

Celem prowadzonych przez nas projektów jest dzielenie się radością 
oraz stworzenie okazji, aby dodać kolorów dzieciństwu najmłodszych 
mieszkańców regionu Ararat, pochodzących z ubogich rodzin. Zależy 
nam na tym, aby poprawić ich samoocenę i zwiększyć motywację do 
kształcenia się i osobistego rozwoju. Twoja darowizna pozwoli nam 
na zakup środków pierwszej potrzeby oraz gier edukacyjnych dla 
najmłodszych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:  
https://www.adra.pl/pomoc-miedzynarodowa/pomoc-armenii/
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Pomóż potrzebującym w Tadżykistanie

Tadżykistan to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. W tym 
państwie przemysł praktycznie nie istnieje, a co za tym idzie – brakuje 
również miejsc pracy. Niemal całą jego powierzchnię zajmują góry. 
Ponad połowa terytorium leży powyżej 3000 m n.p.m. Do wielu obsza-
rów nie sposób nawet dojechać poza porą letnią, ponieważ brakuje 
dróg, tym bardziej nie ma więc mowy o rozwoju przemysłu. W tym 
państwie o tak majestatycznych widokach na co dzień panuje głód. 

Fundacja ADRA Polska prowadzi działalność dobroczynną w trzech 
miastach Tadżykistanu: Duszanbe – stolicy państwa, a także 
w Khujand i Nurek. Naszym głównym projektem jest program pomocy 
żywnościowej. Regularnie, w tych trzech miejscowościach raz w tygo-
dniu wydawane są obiady dla najbardziej potrzebujących. 

Nasze działania w dużej mierze obejmują również pomoc najmłod-
szym mieszkańcom tego państwa. Wspólnie z naszym lokalnym part-
nerem włączyliśmy się w organizację wyjazdów z zajęciami sporto-
wymi dla dzieci w Tadżykistanie. Tego typu wyjazdy mają ogromne 
znaczenie w motywowaniu dzieci do stawiania sobie wartościowych 
celów i dążenia do ich osiągania.

W TADŻYKISTANIE NA CO DZIEŃ PANUJE GŁÓD. 
NIESIEMY MIESZKAŃCOM POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ.
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JAK MOŻESZ POMÓC?

Wspierając swoją darowizną nasze działania pomocowe w Tadżyki-
stanie, pomagasz nam w zapewnieniu regularnych posiłków najbied-
niejszym mieszkańcom tego kraju. Twój dar wspiera również dzieci 
i młodzież w rozwijaniu ich zainteresowań i daje im szansę na ode-
rwanie się od ciągłego życia w biedzie i beznadziei. Dzięki Tobie na 
twarzach tych dzieci może ponownie zagościć uśmiech.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://www.adra.pl/pomoc-miedzynarodowa/pomoc-tadzykistanowi/

Pomóż potrzebującym na Ukrainie

Problemy Ukrainy są wciąż żywe, w tym kraju nadal trwa wojna. 
Sytuacja wielu jego mieszkańców jest dramatyczna. Konflikty zbrojne 
panujące we wschodniej Ukrainie niosą za sobą ogromne konsekwen-
cje. Od 2014 roku wskutek wojny życie straciło 240 niewinnych dzieci. 
Rodziny z dziećmi uciekają w obawie o swoje życie, w poszukiwaniu 
bezpiecznego schronienia. 
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Fundacja ADRA Polska od samych początków swoich działań na Ukra-
inie troszczy się o los ubogich dzieci. Każdego roku przekazujemy do 
domów dziecka niezbędne środki czystości, odzież i bieliznę. Ściśle 
współpracujemy z ośrodkami opieki, dlatego przekazywana przez nas 
pomoc jest odzwierciedleniem pilnych potrzeb najmłodszych. Wspie-
ramy również najuboższe rodziny w potrzebie.

JAK MOŻESZ POMÓC?

Przekazując darowiznę na rzecz potrzebujących na Ukrainie, zapew-
niasz pomoc szczególnie najmłodszym mieszkańcom tego kraju, któ-
rych los nie oszczędza od początku ich życia. Dzięki Twojemu darowi 
najbiedniejsze dzieci mogą uzyskać niezbędną pomoc materialną.

Więcej informacji znajdziesz na stronie:
https://www.adra.pl/pomoc-miedzynarodowa/pomoc-ukrainie/

OD 2014 ROKU AŻ 240 NIEWINNYCH 
DZIECI STRACIŁO ŻYCIE Z POWODU 
WOJNY NA UKRAINIE.
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Pomóż nam wspierać osoby w kryzysie  

na platformie GrupaWsparcia.pl

Psychologowie alarmują, że coraz więcej osób zmaga się z problema-
mi natury psychicznej, a według prognoz – sytuacja będzie się tylko 
pogarszać. Nasza Fundacja postanowiła zaangażować się w działania 
mające na celu poprawę kondycji psychicznej Polaków i uruchomiła 
platformę pomocy online GrupaWsparcia.pl. Została ona stworzona 
z myślą o osobach, które poszukują wsparcia w kryzysowych sytu-
acjach życiowych, np. zmagających się z samotnością, depresją i inny-
mi problemami natury psychologicznej czy uzależnieniem. 

Na platformie można bezpłatnie i całkowicie anonimowo podzielić 
się swoim problemem i otrzymać realną pomoc. Po zalogowaniu się 
użytkownik może porozmawiać z osobami, które mają podobne do-
świadczenia i także chciałyby przezwyciężyć swoje słabości. Dla użyt-
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kowników dostępna jest także pomoc doświadczonych specjalistów 
– psychoterapeuty i prawnika.

GrupaWsparcia.pl dzięki swojej formie daje możliwość podzielenia się 
problemami bez względu na porę dnia i miejsce – wystarczy dostęp 
do Internetu. Dzięki możliwości organizowania spotkań online można 
umawiać się z członkami danej grupy wsparcia na zaplanowane roz-
mowy głosowe. Platforma działa zarówno w wersji na komputer, jak 
i w formie aplikacji mobilnej. 

JAK MOŻESZ POMÓC?

Aby nasza platforma mogła nadal działać na takim poziomie jak teraz, 
potrzebujemy wsparcia finansowego. Mamy cudownych wolontariuszy, 
którzy wspierają użytkowników naszej platformy za darmo. Są jednak 
pewne koszty, które musimy regularnie ponosić, aby platforma sprawnie 
funkcjonowała. Zebrane pieniądze zostaną więc w pełni przeznaczone 
na działania związane z techniczną stroną funkcjonowania portalu. Każ-
da, nawet symboliczna złotówka jest dla nas na wagę złota, a tym złotem 
jest ludzkie życie i wsparcie zdrowia psychicznego Polaków. 

JUŻ PONAD 12 TYS. UŻYTKOWNIKÓW 
KORZYSTA Z POMOCY NA PLATFORMIE 
GRUPAWSPARCIA.PL.
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Chcesz pomóc? Dowiedz się, jak to zrobić

Serdecznie Ci dziękujemy, że wspólnie z nami niesiesz pomoc potrzebują-
cym. Jeśli chciałbyś wesprzeć jeden z zaprezentowanych w tej publikacji 
projektów pomocowych, masz do wyboru dwie możliwości dokonywania 
wpłat na wybrany przez Ciebie cel. Możesz skorzystać z systemu płatności 
elektronicznych PayU, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, 
lub skorzystać z tradycyjnej formy przelewu. Możesz również pomagać 
regularnie, ustawiając stałe polecenie przelewu na stronie Twojego banku. 
Poniżej podajemy Tobie wszystkie potrzebne dane do przelewu. 

Fundacja ADRA Polska, ul. Oleśnicka 4, 50-320 Wrocław
nr konta: 49 1240 1994 1111 0010 3092 3882

W tytule przelewu podaj wybrany przez Ciebie cel, spośród następujących:

Pomoc dzieciom w Kenii
Pomoc dzieciom w Bangladeszu

Pomoc dzieciom w Tanzanii
Pomoc potrzebującym z Białorusi

Pomoc dzieciom w Armenii
Pomoc potrzebującym w Tadżykistanie

Pomoc potrzebującym na Ukrainie
Pomoc dla GrupaWsparcia.pl

Jeśli wolisz skorzystać z płatności PayU, wejdź na stronę: 
www.adra.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/

Jeżeli potrzebujesz pomocy w dokonaniu darowizny lub jesteś zain-
teresowany adopcją na odległość, napisz do nas wiadomość na adres 
adra@adra.pl lub zadzwoń po nr +48 22 34 99 935. Z przyjemnością 
odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Przekaż darowiznę i poczuj radość z pomagania innym!
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Zmieniając jedno życie ludzkie, 

zmieniasz świat!


