
Działania prowadzone przez 
Ogólnopolską Fundację 

Doradców Podatkowych oraz 
Krajową Izbę Doradców 

Podatkowych w celu 
wsparcia narodu 

Ukraińskiego.



Porozumienie Ogólnopolskiej Fundacji Doradców 
Podatkowych oraz KIDP      

Krajowa Izba Doradców Podatkowych oraz Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych
zawarły porozumienie, którego celem jest pomoc obywatelom Ukrainy.

W podpisanym porozumieniu Ogólnopolska Fundacja Doradców Podatkowych 
zobowiązała się do następujących działań:

 zorganizowania zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc rzeczową i finansową 
mieszkańcom okupowanej Ukrainy oraz uchodźcom z Ukrainy,

 promowania wszelkich inicjatyw zbierania środków finansowych, które w całości będą 
przekazane na zakup środków medycznych (opatrunków i leków itp.),

 stworzenia i obsługi bazy doradców podatkowych, którzy deklarują pomoc w udostępnieniu 
ukraińskim uchodźcom dachu nad głową (dot. przede wszystkim kobiet, dzieci i starców),

 stworzenia i obsługi bazy wolontariuszy, którzy deklarują pomoc w transporcie uchodźców 
ukraińskich z granicy,

 finansowania i pomocy w zakwaterowaniu, wyżywieniu, leczeniu i wszelkich innych formach 
zabezpieczenia bytu uchodźców.



Pomoc rzeczowa  
zbiórka niezbędnych produktów    

Fundacji udało się zebrać wiele potrzebnych artykułów, które w ramach
pomocy humanitarnej zostały przewiezione samochodami dostawczymi na
teren Ukrainy – w okolice Lwowa oraz we wschodnie jej rejony.

Zarówno osoby, które pozostały w Ukrainie, jak i uchodźcy potrzebują wielu
podstawowych produktów, takich jak: opatrunki, żywność, produkty
higieniczne dla dorosłych i dzieci, odzież i leki.

Fundacja ma kontakt z wolontariuszami działającymi na terenie Ukrainy i
konsultuje z nimi aktualne zapotrzebowania, tak by dostarczać te artykuły,
które w danej chwili są niezbędne.



Pomoc rzeczowa  
żywność, leki, środki higieniczne i kosmetyczne



Pomoc rzeczowa  
ubrania, środki dla dzieci, wózki, foteliki



Pomoc rzeczowa  
„kolejne busy załadowane”



Pomoc rzeczowa  
zbiórka niezbędnych produktów    



Pomoc rzeczowa  
„Nasza pomoc dociera tam gdzie trzeba”



Zakup mąki      

OFDP zakupiła w młynie w Reszlu ponad 2 tony mąki. Kolejne
2 tony w formie darowizny zostały przekazane przez właścicieli młyna.
Łącznie udało się nabyć 4,2 tony mąki, która została dostarczona do Lwowa
a następnie przekazana do okolicznych miejscowości oraz na wschodnie
rejony Ukrainy.

Mąka okazała się być bardzo dobrym produktem, bo już po kilku dniach
ukraińscy wolontariusze poprosili o następne dostawy.

Transport kolejnej mąki zakupionej w Młynie Ekologicznym w Niwiski w
ilości 14 ton jest w trakcie realizacji.



Z tej mąki będzie chleb



Z tej mąki będzie chleb



Kolejne dary dostarczone
Wspólnie z WOPR byliśmy z darami we Lwowie. Dostarczyliśmy flagę Polski 

i UE do władz Nowojaworowska, będą wisieć na maszcie przy urzędzie



Kolejne dary dostarczone



POMOC DZIECIOM

Aktywnie angażujemy się w pomoc dzieciom, w tym dzieciom chorym, z
domów dziecka czy rodzinom zastępczym.

Wspieracie to niezbędne rzeczy, pomoc medyczna, leki i znalezienie
zakwaterowania.

Jednym z potrzebnych artykułów dla matek z dziećmi są wózki dziecięce.
Zebrano i przekazano ponad 360 wózków dziecięcych.



POMOC DZIECIOM



Rodziny pod opieką fundacji
Pomoc dzieciom po przeszczepach

 Julia i jej 4-letnia córka Aleksandra, które pochodzą spod Kijowa. Dziewczynka jest rok po
przeszczepie i nadal zmaga się z wieloma powikłaniami.

Romek przyjechał do Polski z rodzicami oraz z 11-letnią siostrą. Stan dziecka jest ciężki, przebywa
ono obecnie pod opieką hospicjum domowego. Chłopiec po przeszczepie był reanimowany,
a niedotlenienie wywołało duże zmiany w mózgu.

 Tania wraz z mamą Svetłaną oraz siostrą Julką uciekły z miejscowości pod białoruską granicą,
która znajduję się w obszarze intensywnych działań wojennych. Julia jest w 8. miesiącu ciąży.
Rodzice długo walczyli o życie chorej Tani. Obecnie całą tą rodziną opiekuje się rodzina polska,
której dziecko także jest po przeszczepie.

 8-letni Maksim wraz z mamą Olgą. Chłopiec jest także po przeszczepie. Po operacji ma bardzo
niską odporność i często choruje. Fundacja stara się znaleźć zakwaterowanie w Warszawie.
Sprawa jest pilna, ponieważ chłopiec nie powinien być narażony na infekcję.



Pomoc w transporcie i zakwaterowaniu

Kolejną formą wsparcia, której udziela Fundacja, jest transport uchodźców oraz pomoc
w znalezieniu zakwaterowania.

Na przejściu granicznym w Korczowej nasi wolontariusze transportują uchodźców do
wskazanych przez nich miejsc. W przypadku, gdy uchodźcy nie mają się, gdzie zatrzymać,
Fundacja pomaga w znalezieniu zakwaterowania.

Szczególnej pomocy wymagają matki z małymi dziećmi oraz osoby chore.

Do tej pory z granicy udało się przetransportować ponad 400 osób.
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