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By pomóc potrzebującym, wystarczy jedno kliknięcie myszką.

Klikając w bannery na stronach poniżej pomagasz kupić jedzenie potrzebującym, ułatwiasz
rehabilitację niepełnosprawnych, budujesz domy dla najbiedniejszych.
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Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu prowadzi badania, których celem jest zbudowanie polskieg
www.polskieserce.pl
Fundacja z Miłości Serc zbiera fundusze na leczenie chorej na raka Agnieszki
www.zmilosciserc.pl/donate.php
Fundacja"Bliźniemu swemu..."prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
www.okruszek.org.pl

Programu Pajacyk prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną zbiera pieniądze na dożywianie dziec
www.pajacyk.pl

Organizacja Habitat for Humanity pomaga niezamożnym rodzinom w zbudowaniu własnego mieszkani
www.habitat.pl/domek.aspx?noban=1

Posadź żonkila na Wirtualnym Polu Nadziei. Każdy kwiat, który posadziłeś w serwisie, jest cegiełką na
www.sadzimynadzieje.pl/index.php?modul=pola_zasadz
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Ucz się języka angielskiego - pomożesz innym. W grze wybieramy angielskie synonimy - każda dobra
www.freerice.com
Pomóż zwalczać głód
www.hungerfighters.com
Nakarm potrzebujących
www.thehungersite.com
Jedzenie dla dzieci z Argentyny
www.porloschicos.com
Wspomóż głodne dzieci
www.hungrychildren.com
Pomóż opłacić mammografię - walcz z rakiem piersi
www.thebreastcancersite.com
Przekaż wsparcie matkom
www.matercare.org/lifesaver.asp
Program walki z rakiem piersi
breastcancer.care2.com
Pomóż zwalczać HIV
www.thestophivsite.com
Fundusz zwalczania nowotworów
www.craigresearchlabs.com/cancer.html
Książki dla najbiedniejszych dzieci
www.theliteracysite.com
Pomoc dla biednych, głodnych i chorych
www.povertyfighters.com
Pomóż ubogim
www.solvepoverty.com
Buduj domy dla biednych Kolumbijczyków
www.dameunacasa.com/index2.html
Wsparcie dla biednych dzieci
www.straatkind.nl
Opieka medyczna dla dzieci
www.thechildhealthsite.com
Zapewnij dzieciom opiekę, edukację, zdrowie
children.care2.com
Opieka medyczna dla potrzebujących
www.giveaminute.org
Pomoc dzieciom
savechildrennow.org
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Ratuj zwierzęta
oceans.care2.com
Ochrona lasów deszczowych
rainforest.care2.com
Ocalmy zagrożone gatunki zwierząt
www.ecologyfund.com
Ochrona ziemi, zagrożonych gatunków, lasów deszczowych
www.redjellyfish.com
Ocal naszą planetę
www.landcareniagara.com
Ochrona lasów deszczowych
www.therainforestsite.com
Wykorzystuj energię słoneczną
cannecy.free.fr/solar/index.php
Posadź drzewko
cannecy.free.fr/iforest/en
Chrońmy lasy
www.diewaldseite.de
Wspomóż działania ekologiczne
www.theenvironmentsite.org/donate.php
Ochrona szwedzkich lasów
www.ettklickforskogen.se/engelska/ettKlickeng.asp
Drzewa to życie
www.tree4life.com/ingles/ingles.htm
Pomóż kupić pożywienie dla zwierząt
www.theanimalrescuesite.com
Ochrona fok przed myśliwymi
babyseals.care2.com
Chroń duże koty
bigcats.care2.com
Wspomóż małpy
primates.care2.com
Pomoc dla zwierzaków domowych
pets.care2.com
Nakarm duże koty
www.bigcatrescue.org/icare.htm
Czysta, słodka woda
www.cliquesemiarido.org.br
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Pomóż kobietom z całego świata
stopviolence.care2.com
Wspomóż edukację
www.twowings.at
Edukacja
www.e-inclusionsite.org
Bibliaemetro.pl
dla ubogich
www.thebiblesite.org
żródło
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