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Szanowni Państwo, 

w ramach działalności statutowej Fundacja Rosa od 2008 roku realizuje program „Twoja Szkoła”, którego ideą 

pozostaje podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Każdej placówce edukacyjnej biorącej udział w projekcie 

nadajemy indywidualny identyfikator (ID). Wpisując go w zeznaniu podatkowym w rubryce „cel szczegółowy”, podatnik 

może przeznaczyć 1% podatku dochodowego na wybraną szkołę. Pozyskane w ten sposób fundusze są 

przekazywane placówkom na zakup pomocy dydaktycznych, organizację dodatkowych zajęć, nagrody dla uczniów czy też 

wsparcie szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Na przestrzeni lat do programu włączono niemal 2 tys. szkół 

z całego kraju. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji „Twojej Szkoły”. Zachęcamy do wypromowania akcji 

w środowisku lokalnym, wśród rodziców oraz zaprzyjaźnionych instytucji. Do listu dołączamy plakaty do 

dystrybuowania na terenie szkoły. Należy na nich wpisać numer ID, który został przydzielony Państwa placówce przez 

koordynatora programu.  

By efektywnie dotrzeć do podmiotów chcących przekazać 1% podatku na Państwa szkołę, ze strony internetowej 

Fundacji Rosa mogą Państwo pobrać i samodzielnie wydrukować ulotki promocyjne programu. Broszury rozmiaru A5 

są dostępne w wersji kolorowej i czarno–białej na podstronie  „Jak pomagamy” -> „Twoja szkoła” -> ”Pliki do 

pobrania”. 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu Twoja Szkoła, prosimy o kontakt z jego koordynatorką – 

Panią Anną Wasserstrom. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.fundacjarosa.pl oraz profilu 

w serwisie społecznościowym Facebook www.facebook.com/fundacjarosa, gdzie znajdą Państwo więcej informacji 

o działaniach realizowanych przez naszą organizację wraz z aktualną ofertą edukacyjną naszych projektów 

dedykowanych tematom historycznym oraz profilaktyczno-zdrowotnym. 

Zachęcamy Państwa również do skorzystania z platformy www.pomagacie.pl – nowego projektu Fundacji Rosa 

umożliwiającego każdemu, kto szuka pomocy, założenie dla siebie lub osoby, której jest opiekunem, konta 

pomocowego i bezpłatne prowadzenie skutecznej kampanii w celu zebrania środków na leczenie najbliższych, 

poprawę sytuacji socjalnej czy też innej, mieszczącej się w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej. Uprzejmie 

prosimy o przekazanie informacji o nowej formie wsparcia osób indywidualnych rodzicom i nauczycielom Państwa 

placówki. 

Dziękujemy, że są Państwo z nami, podnosząc standardy nauczania dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że środki 

zebrane na Państwa koncie w ramach akcji przekazywania 1% podatku przyczynią się do wzbogacenia oferty 

dydaktycznej oraz rozwoju nowoczesnych form nauczania w Państwa szkole. Życzymy zapału do realizacji wszystkich 

planów i niegasnącej satysfakcji z pracy. 
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Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku 

Zespół Fundacji Rosa 


