
Fundacja Dorastaj z Nami



O Fundacji

Fundację Dorastaj z Nami założyliśmy 
w podziękowaniu za pracę i poświęcenie wszystkich 
poszkodowanych lub poległych na służbie żołnierzy, 
strażaków, policjantów, ratowników górskich oraz 
innych funkcjonariuszy i pracowników służb 
publicznych oraz ochrony zdrowia.

Dzięki wsparciu Fundacji dzieci Bohaterów mogą 
znaleźć własną drogę w życiu i realizować swoje 
marzenia i pasje. 
Tym, którzy polegli i zginęli na służbie należy się 
pamięć i szacunek, ale dla ich najbliższych, dla 
ich dzieci, dla tych którzy zostali, również pomoc 
i wsparcie.





Misja Fundacji

Pomagamy dzieciom i rodzinom bohaterów, którzy zginęli 
lub zostali poszkodowani na służbie 

Budujemy szacunek dla służb publicznych

Niesiemy pomoc 
psychologiczną dzieciom 
i ich rodzicom oraz 
opiekunom, którzy 
znaleźli się w kryzysie.

Zapewniamy 
wykształcenie, 
finansując szkoły, 
studia, korepetycje i 
zajęcia pozalekcyjne.

Roztaczamy 
kompleksową opiekę 
nad naszymi 
podopiecznymi nawet 
do 25 roku życia.

Towarzyszymy naszym 
podopiecznym w ich 
codziennych 
zmaganiach, dając im 
nasz czas, radę i serce.

Gwarantujemy 
wsparcie doradcy 
edukacyjnego.

Przeprowadzamy 
ogólnopolskie 
kampanie społeczne.

Prezentujemy 
wystawy.

Wydajemy książki, 
poradniki i magazyny.

Przeprowadzamy 
badania.

Organizujemy debaty.



O Fundacji

Skąd mamy środki:
▪  darowizny od osób prywatnych
▪  darowizny od firm
▪  system comiesięcznych wpłat od darczyńców 

  indywidualnych

Transparentność działań: 
▪  nasze sprawozdania i księgowość są corocznie

 audytowane przez PwC
▪  sprawozdania umieszczamy na naszej stronie

 internetowej



Działania Fundacji -

Współpraca ze służbami



Patronaty Honorowe

Patronat nad Ogólnopolskim Programem Pomocy 
Systemowej – Koalicja: Razem dla Bohaterów

Patronat nad Programem Służba i Pomoc

Patronat nad wystawą „Dla Ciebie zginał żołnierz, 
strażak, policjant, a dla mnie tata” 

✔ Wręczenia stypendiów Podopiecznym Fundacji przez 
Parę Prezydencką podczas uroczystej gali.



Współpraca ze służbami

Centrum Weterana Działań 
Poza Granicami Państwa

✔ Prezentacja wystaw: „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, 
policjant, a dla mnie tata”, „Dorastam z Wami”.

✔ Wspólny projekt „Porozmawiajmy o…” - organizacja 
warsztatów oraz publikacja poradników (w sumie 11 
tytułów).

✔ Współorganizacja debat i spotkań.
✔ Współpraca przy uruchomieniu i prowadzeniu infolinii 

psychologicznej w czasie pandemii.

✔ Aukcja na rzecz Podopiecznych
✔ „Cegiełka dla Fundacji”

Agencja Wywiadu



Współpraca ze służbami

✔ Prezentacja wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz, 
strażak, policjant, a dla mnie tata” w podległych 
jednostkach.

Dowództwo Operacyjne 
Rodzajów Sił Zbrojnych

Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej

Mazowiecki Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej 

✔ Wsparcie Programu Służba i Pomoc. 
✔ Współpraca przy uruchomieniu i prowadzeniu 

infolinii psychologicznej w czasie pandemii.



Współpraca –

Patronaty medialne



Patronaty medialne



Działania Fundacji -

Współpraca z biznesem



Podczas uroczystej Gali, Fundacja 
corocznie wręcza Partnerom 
Strategicznym statuetkę jako wyraz 
wdzięczności i podziękowania za 
współpracę. 

Zachęcamy firmy i różne grupy 
społeczne do wspierania działań 
Fundacji na rzecz pomocy dzieciom 
i budowania etosu służb publicznych. 

Koalicja: Razem dla Bohaterów



Partnerzy i firmy wspierające 

Strategiczni Partnerzy Koalicji: Razem dla Bohaterów

Partnerzy Wspierający



Działania Fundacji -

Zaangażowanie przedstawicieli biznesu



Zapraszamy naszych Partnerów 
do grona ekspertów na debaty 
z udziałem przedstawicieli 
mediów i służb publicznych. 

Debata 
Biznes i organizacje 
pozarządowe – czyli 
jak łączyć siły i 
wspierać pracowników 
służb publicznych w 
działaniach na rzecz 
bezpieczeństwa 
państwa i ludzi.

Kongres 590, Jasionka k/Rzeszowa

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Debata 
„Bezpieczna służba, 
bezpieczni żołnierze i 
funkcjonariusze”



”

Wspólne budowanie programów w obszarze CSR 

Akcja Bożonarodzeniowa PGE Energia 
Odnawialna S.A. dla podopiecznych.

Spotkanie pracowników 
Boeing Polska z 
podopiecznymi Fundacji 
Dorastaj z Nami, studentami 
nauk technicznych.

Wspólnie budujemy programy
w obszarze CSR. 



”

Wspólne budowanie programów w obszarze CSR 

Zapraszamy pracowników 
Partnera do udziału w 
warsztatach i wykładach. Tematy 
do wyboru z cyklu 
„Porozmawiajmy o…”. 



”

Wspólne budowanie programów w obszarze CSR 

Zapraszamy Partnera na 
spotkania Przyjaciół Fundacji. 

Promocja albumu 
„Dorosnąć do śmierci”

Spotkania z udziałem przedstawicieli mediów, zarządów firm oraz spółek. 



Zapraszamy pracowników 
Partnera na spotkania
 „Zwyczajni czy Bohaterowie?”

Spotkanie z 
Navalem - 
żołnierzem 
GROM 

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

Centrum Historii Zajezdnia-Wrocław 

Spotkanie z 
Samuelem Moussą 
- tłumaczem polskich 
żołnierzy w Iraku



Wspólne budowanie programów w obszarze CSR 

Organizujemy wystawy na 
których są prezentowane loga 
Partnera.

Klub Dowództvwa Garnizonu Warszawa

Pałac Prezydencki

Sejm RP



”

Wspólne budowanie programów w obszarze CSR 

Komunikujemy w mediach 
wspólne działania.



Dziękujemy za wsparcie!


