WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest największą pozarządową
organizacją charytatywną w Polsce. Już od dwudziestu lat wyposaża publiczne
szpitale dziecięce w wysoce specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny.
Fundacja WOŚP została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej
założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski,
Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski i Beata Bethke.
Sukces pierwszego Finału z 1993 roku przyczynił się do stworzenia Fundacji,
która miała na celu zorganizowanie następnej imprezy tego typu.
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna odbywająca się tradycyjnie w
drugą niedzielę stycznia. Podczas każdego Finału blisko 120 tysięcy
wolontariuszy zbiera pieniądze, które później są rozliczane w sztabach. Przez
cały dzień w studiu telewizyjnym trwa licytacja złotych serduszek oraz innych
przedmiotów przekazywanych Fundacji.
Co roku Finał wspierają aktorzy, muzycy, ludzie świata mody oraz znani polscy
celebryci. Nie pobierają oni za to żadnych honorariów, a często przekazują
nawet na licytację rozmaite przedmioty. Wszystkie dochody przekazywane są
wyznaczonym wcześniej szpitalom, aby pomóc chorym dzieciom.
Polacy znają Fundację WOŚP i chętnie uczestniczą w kolejnych Finałach, nie
szczędząc grosza na szczytny cel. Ale WOŚP ma znacznie szerszy zasięg
działania niż granice Polski – nasi rodacy organizują zbiórkę pieniędzy także
w Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Niemczech, we Włoszech, Belgii, Francji,
Austrii, a nawet w Afganistanie. Poza granicami kraju kolejne finały WOŚP
cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a zebrane w trakcie ich trwania
pieniądze przeznaczane są dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Każdy kolejny Finał ma swój temat przewodni i służy wsparciu konkretnej
dziedziny medycyny dziecięcej. W tym roku WOŚP grała dla wcześniaków i
przyszłych mam chorych na cukrzycę. Fundacja planuje przeznaczyć zebrane
fundusze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.
XX Finał WOŚP z 2012 roku skłonił organizatorów do przeprowadzenia badań
dotyczących opinii Polaków na temat Fundacji. Wyniki, które można zobaczyć na
poniższej stronie internetowej, mówią same za siebie.
http://wosp.org.pl/final/co_polacy_mysla_o_wospl
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