
Fundacja Warszawska Misja Ochotnicza (WMO) organizuje coroczny Bal Charytatywny od 2015 r.,
aby uzbierać fundusz na nasze cela statutowe. Bal odbywał się w prestiżowych hotelach Bristol i
Westin w Warszawie. Sympatycy, darczyńcy i około 200 uczestników każdego roku, uczynili wielką
pozytywną różnicę dla naszych działań!

Ze względu na globalną pandemię, odwołaliśmy nasz Warszawski Bal Charytatywny („Warsaw
Charity Ball”) w 2020 i 2021 roku. W tym roku organizujemy AUKCJĘ FUNDRAISINGOWĄ ONLINE,
która rozpocznie się 14 maja i zakończy się uroczystym finałem na żywo online w sobotę 5 czerwca
o godz. 17:00.

Dzięki wsparciu, jakie otrzymaliśmy poprzez coroczny Warszawski Bal Charytatywny, oraz dzięki
dodatkowym darowiznom, w 2019 roku byliśmy w stanie zakupić działkę o powierzchni 1.372 m2 w
Józefosławiu, na południe od Warszawy. Udało nam się również wygospodarować znaczny fundusz,
który zostanie przeznaczony na budowę pierwszego budynku „Centrum Społecznego” WMO.
Dodatkowo, dochód z tegorocznej aukcji również zostanie przeznaczony na ten cel.  Dążymy do
tego, aby ten dochód umożliwił nam rozpoczęcie procesu budowlanego.

Prosimy o rozważenie możliwości ofiarowania przedmiotów lub usług, które mogą zostać
wystawione na aukcję. Niektóre przykłady przedmiotów, które wystawiliśmy na aukcjach w
przeszłości to: darmowe pobyty w hotelach, prywatne lekcje tańca i pływania, zdjęcia, vouchery do
restauracji i SPA, kosze upominkowe, kubek z podpisem Roberta Kubicy, kolacja dla 6 osób w
pięknej Rezydencji Ambasadora Niemiec z Ambasadorem i jego małżonką, godzinny trening
personalny i doradztwo żywieniowe, oraz elektronika. Miło nam poinformować, że na tegoroczną
aukcję internetową otrzymaliśmy już dwa obrazy, zdjęcia, kosz upominkowy, trzy sesje
coachingowe i wiele innych darowizn. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy przedmiot i/lub usługę,
która może wesprzeć nasz cel! Uprzejmie prosimy o przekazanie nam przedmiotów i/lub
voucherów do 30 kwietnia.

Mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa pomoc, aby ta aukcja okazała się prawdziwym
sukcesem! Prosimy o kontakt bezpośrednio przez e-mail lub telefon. Aby jeszcze bardziej nam
pomóc, prosimy o przekazanie tę propozycję swoim współpracownikom, rodzinie i przyjaciołom.

Z góry dziękujemy za życzliwe rozważanie naszą prośbę. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli
dołączyć do nas online w dniu 5 czerwca! Link do połączenia z wydarzeniem na żywo zostanie
podany 14 maja.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Kristina Murphy                                                                                                                          Pablo Montano
Prezes WMO                                                                                                    Menedżer ds. Rozwoju WMO
kristina.murphy@wvm.org.pl                                                                pablo.montano@wvm.org.pl
+48 728 442 384                                                                                                       +48 501 672 188
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Fundacja Warszawska Misja Ochotnicza (WMO) jest organizacją charytatywną non-profit,
działającą od maja 1995 roku, zarejestrowaną w 2004 roku i uznaną w polskim prawie jako
Organizacja Pożytku Publicznego. Została założona przez Michaela Murphy'ego, Anette
Murphy i Cezarego Sarneckiego. W grudniu 2019 roku zmarł Prezes WMO, Michael
Murphy. Fundacja kontynuuje działalność pod kierownictwem dwóch jego córek, Kristiny i
Lindy Murphy. W lutym 2021 roku, Pablo Montano zaczął współpracować z WMO jako jej
Menedżer ds. Rozwoju.

Wraz z naszymi sympatykami, partnerami i wolontariuszami, naszym celem jest skutecznie
pomóc osobom pozbawionym podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, obecnie koncentrujemy się
głównie na  „Programie Wsparcia Społecznego”. Program ten obejmuje przekazanie pomoc
materialną i finansową, oraz wsparcie duchowe, zubożałym rodzinom i osobom. Wielu z
naszych beneficjentów zmaga się również z traumatycznymi przeżyciami, takimi jak ciężka
choroba, żałoba itp.

Obecnie dążymy również do zapewnienia trwałej obecności w Warszawie poprzez
stworzenie stałej siedziby Fundacji. Naszym celem jest postawienie na naszej działce
pierwszego budynku, w którym znajdą się pomieszczenia biurowe, konsultacyjne oraz
magazyn. Magazyn będzie służył do przyjmowania, organizowania i wydawania
darowanych dóbr, takich jak: trwałe produkty spożywcze, odzież, sprzęt AGD, meble itp. 

Planujemy umieścić w wejściu do naszego pierwszego budynku stałą tablicę z
podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy odegrali znaczącą rolę w utworzeniu Centrum
Społecznego.

Jeśli Państwo możecie nam pomóc, darując przedmiot lub usługę na naszą aukcję
internetową, przekazując wsparcie finansowe, lub w jakikolwiek inny sposób - będziemy
bardzo wdzięczni za kontakt.

Dziękujemy! 

Działalność Warszawskiej Misji Ochotniczej

Aby dowiedzieć się więcej o WMO, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:
www.wvm.org.pl
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