UNITED WAY WALCZY O ZDROWIE, EDUKACJĘ
I STABILNOŚĆ FINANSOWĄ LUDZI W SPOŁECZNOŚCIACH
NA CAŁYM ŚWIECIE!
Zmieniamy życie ludzi w ponad 40 krajach
na całym świecie, działając w ponad 1800 oddziałach!

United Way wpływa na życie niemal 50 milionów ludzi
każdego roku.
Są to mężczyźni, kobiety, dzieci, których możesz nigdy nie
spotkać, których imion możesz nigdy nie poznać.
Niemniej jednak w świecie, gdzie lokalne i narodowe gospodarki
wznoszą się i upadają jednocześnie, sukces jednostek
i społeczności przynosi korzyści nam wszystkim!

EDUKACJA
Czy wiesz, że zasięg skrajnego ubóstwa wśród dzieci i młodzieży do lat 18 osiągnął prawie 10%?

Razem możemy pomóc w edukacji najbardziej potrzebujących!
1. Zorganizuj akcje specjalne: Pierwszy Dzwonek i List do św. Mikołaja, zaangażuj pracowników
do wolontariatu i zbiórek na rzecz dzieci.
2. Zorganizuj Dni Kariery w swojej firmie.
3. Przekaż darowiznę, która pozwoli na realizację stałych działań edukacyjnych, socjalizacyjnych i
rozwojowych dla dzieci.
4. Zorganizuj warsztaty dla wybranej placówki, na których pracownicy podzielą się swoją wiedzą
lub pasjami z najmłodszymi.

Czy wiesz, że 4 % osób w wieku 65+ żyje w gospodarstwach
domowych o wydatkach niższych od minimum egzystencji?

Razem możemy poprawić ich sytuację!
1. Wspólnie z nami przeprowadź pilotaż programu opieki
i asysty seniorów.
2. Zorganizuj zajęcia arteterapeutyczne dla osób 65+.
3. Przygotuj akcję wolontarystyczną na rzecz
i z udziałem seniorów, zorganizuj dla nich zbiórkę świąteczną.
4. Przekaż darowiznę, która pozwoli nam na pokrycie wkładu
własnego w programie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
seniorów i innych realizowanych inicjatywach.

ZDROWIE
Czy wiesz, że w Polsce żyje prawie 5 mln osób z różnego
rodzaju niepełnosprawnościami?

Razem możemy włączyć ich do aktywnego życia społecznego,
zawodowego, a także pobudzić ich pasje!
1. Zostań współorganizatorem Konkursu „Świat
Nikiforów” – konkursu plastycznego dla osób
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
2. Przeprowadź warsztaty plenerowe dla naszych
Artystów.
3. Zorganizuj wystawę prac Artystów
w swojej firmie albo innej przestrzeni.
4. Pomóż przygotować wirtualną galerię prac w internecie.
5. Sfinansuj projekt arteterapeutyczny dla naszych
Artystów i zostać jego współorganizatorem!
6. Przekaż darowiznę lub dokonaj zakupu produktów
inspirowanych twórczością Artystów z Programu, w tym
kartek świątecznych bądź okolicznościowych, artykułów
biurowych, toreb, zakładek do książek etc.,
z których dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na
rozwój programu.

Czy wiesz, że w 2016 r. liczba zachorowań na nowotwory
wzrosła do 180,3 tys. i nadal będzie rosnąć?

Razem możemy poprawić sytuację tych osób!
1. Współorganizuj z nami Onkobieg – coroczną imprezę biegową na
rzecz pacjentów chorujących na nowotwory.
2. Współorganizuj projekt wolontariatu na oddziałach onkologicznych.
3. Zorganizuj w swoim biurze zbiórkę środków na nierefundowane
leczenie jednego z naszych podopiecznych, aukcje charytatywne na
jego rzecz.
4. Zorganizuj akcje wolontariackie i zbiórki darów rzeczowych dla
naszych podopiecznych.
5. Wesprzyj akcję wydawniczą „Razem zwyciężymy raka” oraz „Warto
wiedzieć”, które dostarczają rzetelnej, fachowej wiedzy prezentowanej
w zrozumiały i przystępny sposób dla chorych i ich bliskich.

WSPARCIE SOCJALNE
Czy wiesz, że w gospodarstwach domowych o wydatkach poniżej granicy ubóstwa skrajnego
(tzn. poniżej minimum egzystencji) żyje ok. 2,8 mln osób?

Razem możemy zmniejszyć liczbę rodzin, które borykają się z problemami finansowymi!
1. Wesprzyj rodziny, osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami niezbędnymi darami
rzeczowymi poprzez zbiórkę w swojej firmie.
2. Zorganizuj akcję wolontariacką dla tych osób bądź indywidualnie dołącz do grona
wolontariuszy na ich rzecz.
3. Pomóż nam (w formie darowizny bądź wolontariatu kompetencji) wzbogacić te osoby w
wiedzę, narzędzia i umiejętności, które pozwolą im poprawić swoją sytuację w obszarach:
 psychologicznym, który wzmocni ich poczucie sprawczości,
 prawnym, który uporządkuje ich sytuację życiową,
 finansowym, który pomoże im w zarządzaniu budżetem domowym,
 doradztwa zawodowego, który pomoże podopiecznym znaleźć pracę,
 socjalnym, związanym z poszukiwaniem środków na leczenie/rehabilitację, zasiłkami,
rentami i innymi zagadnieniami związanymi z trudnymi procedurami w naszym kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji o naszych programach, a także możliwościach
zaangażowania się znajdziesz na www.unitedway.pl.
A może masz swój pomysł, który chciałbyś zrealizować?
Podziel się nim z nami!
Z chęcią odpowiemy na ewentualne pytania i wątpliwości na
spotkaniu umówionym w dogodnym terminie.

Kontakt:
Fundacja United Way Polska
Lucyna Kraśkiewicz: tel. 530 503 239, 22 621 28 09,
email: l.kraskiewicz@unitedway.pl

