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Zarządza i tworzy ją czwórka ludzi posiadających ogromne 
doświadczenia w zakresie sportu, działalności organizacji 
pozarządowych, pomocy osobom niepełnosprawnym a także 
akcji charytatywnych na całym świecie. Połączenie tych 
umiejętności oraz pasja i szczerość to największy kapitał 
fundacji.

Nasza fundacja formalnie powstała w kwietniu 2015 roku. 
Jednak na rzecz dzieci w Polsce i na całym świecie działamy już 
od kilku lat. To właśnie te wcześniejsze doświadczenia były 
motywem, który zainspirował nas do usystematyzowania ich w 
jednym miejscu, we wspólnych działaniach, pod jednym 
szyldem. Pod szyldem Keepers Foundation. Staramy się nieść 
pomoc w wielu miejscach. Na wiele sposobów. W wielu 
płaszczyznach. Główne sfery naszych działań to: działalność 
charytatywna; działalność szkoleniowa i edukacyjna; 
wspieranie sportu niepełnosprawnych a także społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

W lipcu gościliśmy w Ibadanie - w Nigerii. Prowadziliśmy 
warsztaty dla bramkarzy oraz seminarium dla trenerów. 
Na Lekani Adamasingba pojawiło się ich blisko 100. 

óch szkół.

W 
tym samych czasie dostarczyliśmy przybory szkolne do 
dw

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi planami na 2016 rok. 
Wierzymy, że razem z Państwem możemy zrobić wspaniałe rzeczy dla 
dzieci, które potrzebują pomocy w niewyobrażalny sposób i 
pozostajemy z nadzieją, że będziemy wartościowym partnerem dla 
Państwa.

W 2015 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy między innymi:

Seminarium "Przygotowanie fizyczne w piłce nożnej kobiet" we współpracy z PZPN z 
udziałem fachowców z zagranicy. Dochód przekazano Ośrodkowi Rewalidacyjno-
Wychowawczemu w Istebnej - Zaolziu.

Imprezę "Król Karniaków" w Krakowie, która była 
bramkarskim turniejem o tytuł mistrza rzutów 
karnych. Gośćmi specjalnymi byli bramkarze i trenerzy 
pierwszoligowej Cracovii. Dochód trafił na konto akcji 
"Odbudowa domu dla Kuby".

Nietypowy turniej "Zagubione buty" w Warszawie, w którym uczestnicy grali w piłkę 
nożną boso aby wesprzeć leczenie Julii Frączak. W jego czasie trwała zbiórka używanego 
sprzętu sportowego z przeznaczeniem dla ubogich ośrodków w krajach Afryki.

Imprezę "Bitwa bramkarska" we Wrocławiu będącą największym na świecie 
turniejem przeznaczonym dla bramkarzy polegającym na pojedynkach jeden 
na jednego. Zbieraliśmy sprzęt sportowy dla dzieci afrykańskich.

Dla potrzebujących ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu biórkę 
przyborów szkolnych dla dzieci w Afryce w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka 
Afrykańskiego oraz przekazanie sprzętu sportowego dla dzieci w Chorzowie oraz w Mali i 
Kamerunie oraz akcję wsparcia społecznego dla młodzieży w Rzepinie oraz w Ugandzie i Ghanie.

akcję wysyłki namiotów a także z

Seminarium dla trenerów pracujących z kobietami pod nazwą 
Women's Football Day - we współpracy z Polskim Związkiem Piłki 
Nożnej z udziałem zagranicznych prelegentów. Dochód 
przeznaczony został na leczenie Angeliki Grzywny.
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To nie będą zwyczajne wydarzenia... Będziemy grali w piłkę nożną... 
boso. Po to aby zbierać pieniądze na leczenie małej Julki i używane 
buty dla małych piłkarzy w najbiedniejszych regionach Afryki. 
Pierwsza edycja odbyła się w lipcu ubiegłego roku w Warszawie.

29 maja 2016: Istebna 
29 sierpnia 2016: Bielsko-Biała i Szczecin

Dochód z wpłat przeznaczony jest na wsparcie leczenia Julii Frącek, dziewczynki 
z zespołem Downa i padaczką lekooporną, która dodatkowo zmaga się z 
białaczką limfoblastyczną. W czasie turnieju będzie też trwała zbiórka 
używanych butów dla ośrodków szkolnych i piłkarskich w Afryce.
Tylko urządzenia w czasie turnieju będą małe - niewielkie boiska, malutkie 
brameczki, mniejsze od standardowych piłki. I co najważniejsze, zawodnicy 
rozgrywają spotkania boso. Nie ma też sędziów - werdykty uczestnicy 
rozstrzygać będą sami. 

Nasze działania w 2016 roku mają na celu wsparcie 
szczególnie tych inicjatyw i ośrodków, których 
działalność koncentrują się na dzieciach, rodzinie i 
tradycji lokalnych. Dlatego wesprzemy Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy znajdujący się na 
Zaolziu, „Rodzinny Rajd na Tyniok” a także 
zorganizujemy Dziecięcy Turniej Wsi - największe 
szkolne wydarzenie sportowe w przyszłym roku.

Wspieramy wydarzenia i imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Istebna

Styczniowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy kierowany do mieszkańców gminy Istebna w 
każdym wieku organizowany w styczniu.
Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców w lutym. Rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych.
W kwietniu Turniej koszykówki dla wszystkich chętnych i w każdym wieku.
Majowy Festiwal Biegów Przełajowych rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych.
Turniej piłkarski na Orliku, rozgrywany w czerwcu, dedykowany wszystkim chętnym z każdego zakątka 
gminy Istebna.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej na hali kierowany do mieszkańców gminy w każdym wieku.

Włączyliśmy się w organizację największych wydarzeń sportowych na naszym 
terenie. Jednym z nich jest Międzynarodowy Bieg Narciarski „O Istebniański 
Bruclik”. To rozgrywany aż w 18 kategoriach wiekowych bieg skierowany do 
wszystkich amatorów narciarstwa biegowego z całego kraju i z zagranicy. 
Odbędzie się w lutym 2016.
Wspierać będziemy też bieg przełajowy „Doliną Rzeki Olzy”, który odbędzie się 
w lipcu. Zawody otwarte dla wszystkich chętnych. Biorą w nim udział zawodnicy 
z całego regionu, województwa i z zagranicy. Rozgrywany w siedmiu 
kategoriach wiekowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
Na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się "Przełajowy Bieg na Tyniok". On 
również odbywa się w siedmiu kategoriach wiekowych dla najmłodszych, 
młodzieży i dorosłych. Formuła biegu jest otwarta dla zawodników z całego 
kraju i z zagranicy.

ZIELONE SZKOŁY

W ISTEBNEJ
Zapraszamy do Istebnej dzieci i młodzież z całej Polski.  Tworzymy dla nich programy „Zielonych szkół”. 
Doskonałe zarówno na letni, jak i zimowy wypoczynek. Takie, w którym dzieci spotkają autentyczną 
przyrodę, zaczerpną prawdziwie świeżego powietrza i nie będą narażone na pokusy zakupów, zgiełku i 
ludzkich tłumów.



POLSKA

Kraków, 29 sierpnia 2016

W czterech kategoriach wiekowych bramkarze będą 
rywalizowali ze sobą w bardzo prostej formule – „każdy 
każdemu” strzela rzuty karne. Zwycięzcą zostanie ten, który 
ma najwyższą skuteczność obron. Gośćmi specjalnymi będą 
bramkarze i trenerzy pierwszoligowych zespołów Wisły i 
Cracovii. Dochód z imprezy przeznaczony jest na wsparcie 
akcji „Odbudowa Domu Kuby”.

Przez cały czas trwania imprezie będzie towarzyszyć loteria dla dzieci oraz aukcja cennych 
pamiątek sportowych. To będzie już siódmy raz kiedy się spotkamy w czasie „Trenuj z 
mistrzem”. Kolejna edycja charytatywnej imprezy tym razem odbędzie się w Krakowie. 

 

Impreza jest wydarzeniem unikatowym na skalę 
światową. Nigdzie na świecie nie odnotowano 
sytuacji, w której bramkarze grający w 
najwyższych ligach, wspierali dobroczynnie 
pomysł wspólnego trenowania z młodymi 
osobami, który jest połączony ze szlachetną ideą 
niesienia pomocy innym.
W czasie dotychczasowych imprez zdobyliśmy dla 
dziewięciorga dzieci poszkodowanych przez los 
ponad 40.000 zł.

TRENUJ 
Z MISTRZEM
Impreza pod nazwą "Trenuj z mistrzem" już 
kilkakrotnie dawała dzieciom radość i spełnienie 
marzeń obcowania z ich idolami. Zapraszamy do 
wspólnej zabawy z najlepszymi polskimi 
bramkarzami. 

KRÓL
KARNIAKÓW

Zostan mistrzem rzutów karnych.

‚
‚

W Krakowie już po raz drugi odbędzie się bramkarski turniej 
o tytuł mistrza rzutów karnych pod nazwą "Król 
Karniaków". Mistrzem oczywiście zostanie ten, kto będzie 
bronił "jedenastki" najlepiej ale też przydadzą się 
umiejętności strzeleckie. 

Wspólnie z zarządem spółki Ekstraklasa S.A. oraz siecią 
centrów handlowych M1 przygotowujemy na 1 września 
wielką loterię fantową, która odbywać się będzie w 
sześciu miastach Polski. 

Kluby piłkarskie z całej Polski przekazały pamiątki klubowe, 
gadżety, koszulki, szaliki, sprzęt sportowy i mnóstwo innych 
wartościowych przedmiotów. 
Dochód z loterii przeznaczony jest na zorganizowanie 
wyprawek szkolnych najuboższych pierwszoklasistów. 

PROGRAM WOLONTARYJNY

Sport jest najlepszą formą integracji. 
Jest szansą dla wszystkich ludzi 
poszukujących celu w życiu.  Sport 
jednoczy bez względu na wiek, 
światopogląd, narodowość, rasę, 
sytuację społeczną i przekonania 
religijne. 

Uczniowie klas 5 i 6 oraz gimnazjów będą nieść pomoc 
osobom niepełnosprawnym, chorym i potrzebującym. 
Najbardziej aktywni wolontariusze wezmą udział w 
eliminacjach, z których wyłonione zostaną trzy 20-osobowe 
grupy, które w czasie wakacji wyjadą na tygodniowe obozy 
sportowe. Jedna na obóz koszykarski, druga - piłkarski a 
trzecia na poświęcony piłce ręcznej. 
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Cracow, 
16th of  June 2016
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Stworzyliśmy w Keepers Foundation dział odpowiedzialny 
wyłącznie za edukację i rozwój trenerów, nauczycieli i 
wolontariuszy. Nasz Program Edukacji dociera szczególnie 
tam gdzie dostęp do wiedzy jest znikomy lub żaden.
Wspieramy i edukujemy codziennie 400 trenerów, 
nauczycieli i opiekunów na obu półkulach. Nasz program 
dociera każdego dnia na cały świat - do Azji, Afryki, Ameryki 
Środkowej i Oceanii.
W 2016 roku planujemy podwoić liczbę trenerów objętych 
naszym programem.

W dalszym ciągu - regularnie co miesiąc, grono naszych 
sympatyków wspiera nas by w dalszym ciągu ratować dla 
świata kolejne, małe, ufne w dobroć - dziecięce życie!!! 
Nasze wpłaty pozwalają na utrzymanie, wyżywienie i 
edukację małego chłopca z Ugandy, Segujja Abdu, którego 
rodzice zmarli w wyniku malarii. Na jego utrzymanie 
przekazujemy każdego miesiąca 60 dolarów, które 
zapewniają mu przygotowanie do dorosłego życia.

Dzień ten przypomina masakrę dzieci w Soweto koło Johannesburga w RPA, 
dokonaną w 1976 roku przez tamtejszy reżim rasistowski, gdy tysiące dzieci 
murzyńskich wyszło na ulicę w proteście przeciw niskiemu poziomowi edukacji i 
żądając prawa do nauki w swoim języku. Policja zastrzeliła wtedy wiele chłopców i 
dziewcząt, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni zajść zabiła w sumie powyżej stu osób, 
a ponad tysiąc zraniła.
Paczki, które zbierać będziemy w całej Polsce trafią do kilkunastu krajów w 
Afryce.Dzieci w szkołach przeprowadzą zbiórkę materiałów szkolnych i pieniędzy na 
ich wysłanie do wielu zakątków Afryki.

Wspólnie ze szkołami, przedszkolami i bibliotekami na terenie całego kraju 
organizujemy zbiórkę materiałów szkolnych. Chcemy, by przesyłki trafiły do Afryki 
przed 16 czerwca. Ten dzień to Międzynarodowy Dzień Dziecka Afrykańskiego, 
święto obchodzone corocznie od 1991 roku. 

BEGINS
AGAIN

RWANDA

Keepers
Foundation

Jedziemy do Rwandy w rocznicę zakończenia krwawej rzezi 
- 18 lipca 2016 roku. Zawieziemy sprzęt sportowy, przybory 
szkolne, zabawki, gry i przedmioty edukacyjne dla 
podopiecznych Fundacji ASOLATE w Kibungo. Będziemy 
prowadzić treningi dla młodych piłkarzy w prowadzonym 
przez nią Friends Sports Center. Na Stade Amahoro 
będziemy prowadzić szkolenie dla trenerów. A w stolicy - 
Kigali, spotkamy się z wszystkimi bramkarzami, którzy tylko 
będą chcieć i wspólnie z Thomasem Higiro będziemy dla 
nich prowadzić treningi, a potem poznamy się z trenerami 
pracującymi w rwandyjskiej federacji. Nade wszystko w 
imieniu Polaków złożymy hołd w miejscach wspomnień. 
20 temu na skrawku pofałdowanej afrykańskiej ziemi 
doszło do jednej z największych tragedii współczesnej 
ludzkości. W ciągu kilkudziesięciu dni w 1994 r. z rąk swoich 
sąsiadów, kuzynów, mężów i dzieci zginął ponad milion 
Rwandyjczyków. Dziś nikt nie stosuje nazw Hutu i Tutsi.
UNICEF szacuje, że 810 tysięcy dzieci w Rwandzie zostało 
osieroconych, a ponad 100 tysięcy żyje jako głowa rodziny. 
Dzieci stanowią ponad połowę ludności Rwandy. Są 
przyszłością kraju.

Wspólnie z belgijską fundacją Global Soccer Xperience 
tworzymy camp dla dzieci na wyspie Ile de Mar u wybrzeżu 
Senegalu. W tym samym kraju we współpracy z akademią 
Noyau Sportif oraz AS Makanbi i Caiman FC organizujemy 
otwarte treningi dla piłkarzy i bramkarzy a także szkolenia dla 
trenerów. Belgijska federacja ampfutbolu wykorzysta także 
naszą wiedzę do treningu piłki nożnej dla ludzi po 
amputacjach. Podobne w czasie tych samych dni będziemy 
prowadzić w sąsiedniej Gambii. 
Oczywiście nasza misja to nie tylko futbol. W porozumieniu 
ze wspomnianymi partnerami dostarczymy dzieciom i 
młodzieży książki i podręczniki anglojęzyczne, zabawki 
edukacyjne oraz sprzęt sportowy, odzież i przybory szkolne.

Nieustannie wspieramy ośrodek szkolny w nigeryjskim 
Ibadanie - Kids Campus - G & K Nursery and Primary School.

W GAMBII I SENEGALU



SZKOLENIA

międzynarodowe spotkania trenerów piłki nożnej
coaches ingsmeet

HANNOVER 96
27-28 marca 2016, Kielce

Camp dla piłkarzy oraz seminarium dla 
trenerów z udziałem trenera przygotowania 
fizycznego Dominika Suslika ,  trenera 
bramkarzy Petera Rascha oraz dyrektora 
akademii Jensa Rehhagela.

BENFICA LIZBONA
04-05 wrzesień 2016, Myślenice

Pokazowe treningi i panel szkoleniowy z 
udziałem trenera technicznego Jorge Cordeiro, 
szkoleniowca bramkarzy Ricardo Pereiry i 
koordynatora akademii Gonçalo Nunesa.

Warsztaty dla zawodników oraz seminarium dla 
trenerów z udziałem trenera przygotowania 
fizycznego Krešimira Šoša, trenera bramkarzy 
Gorana Boromisy i asystenta dyrektora 
akademii Ivana Kepciji.

DINAMO ZAGRZEB
09-10 październik 2016, Kraków

PSYCHOLOGIA
W PILCE NOZNEJ KOBIET

.
`

Po zakończonej pracy w grupach uczestnicy sami stworzą 
dobrą praktyką i zaprezentują ją pozostałym uczestnikom na 
zakończenie warsztatów. 
Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy największe autorytety 
z dziedziny psychologii w Polsce i zagranicą: Marzanna 
Herzig, Grzegorz Więcław, Paweł Habrat oraz jeden z 
najlepszych psychologów sportu na świecie Dan Abrahams.

12 grudnia 2016

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE
W PILCE NOZNEJ KOBIET

.
`

26 września 2016

Przygotowanie motoryczne ciągle pozostaje bardzo istotnym 
aspektem pracy szkoleniowej. Do współpracy zaprosiliśmy 
znakomite autorytety w tej dziedzinie: Dimitri Lipoff (trener 
przygotowania fizycznego Paris Saint Germain), Emma Hayes 
(trenerka Chelsea Football Club), Britta Carlson (trenerka 
przygotowania fizycznego VfL Wolfsburg) i Monika 
Grygorowicz (Rehasport Poznań).

DOBRE PRAKTYKI 
W KOBIECYM FUTBOLU

20 czerwca 2016

Nie ma nic lepszego niż uczenie się przez praktykę. 
Prelegenci będą pracować z każdą - maksymalnie 20-
osobową grupą - w takim samym wymiarze czasu. Każdy z 
nich jest specjalistą w różnej dziedzinie futbolu - budowania 
zespołu, psychologii, przygotowania fizycznego i treningu 
bramkarskiego. Do udziału w tych warsztatach zaprosiliśmy 
takich fachowców jak: Martin  Sjögren (trener Linkopings 
FC), Fabiana Comin (trenerka Chievo Verona), Sjoerd 
Woundenberg (trener bramkarzy Ajax Amsterdam) i 
Marzanna Herzig (AWF Kraków).

WOMEN’S
FOOTBALL
DAY 7 marca 2016

To wydarzenie - jak każde organizowane we współpracy z 
PZPN wyrasta na czołowe w skali Europy. Udział w tym 
seminarium zadeklarowali tacy trenerzy jak: Amy 
McDonald (szefowa akademii Glasgow City Ladies), Pat 
Creemers (trener bramkarek reprezentacji Belgii), Johanna 
Sjögren (trenerka FC Rosengard) i Monika Grygorowicz 
(Rehasport Poznań).

SEMINARIA DLA TRENERÓW PRACUJĄCYCH Z KOBIETAMI ORGANIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z POLSKIM ZWIĄZKIEM PIŁKI NOŻNEJ

WARSZTATY SZKOLENIO
WE

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego odbywać się będą w każdym z 16 województw 
Polski. Dwie wiodące płaszczyzny szkoleń to: psychologia sportu i  zapobieganie kontuzjom. 
Planujemy w ciągu 3 lat przeszkolić 2500 nauczycieli. 

Szkolenie dla trenerów będące absolutnym „topem” w 
dziedzinie treningu bramkarzy piłki nożnej. W jego czasie 
wystąpi szkoleniowiec bramkarzy reprezentacji Włoch - 
Gianluca Spinelli. Na bazie swoich doświadczeń z pracy w 
Serie A oraz w kadrze omówi i pokaże podejmowanie decyzji i 
różnorodne sposoby reakcji, atakowanie piłki, skracanie 
czasu i dystansu do rywala. Wszystko to w szalenie 
przystępny i jednocześnie widowiskowy sposób. Opiekuna 
Gianluigi Buffona trzeba zobaczyć i usłyszeć!

LISTOPAD 2016

Gianluca Spinelli
w Polsce!



OFERTA WSPÓŁPRACY

Bardzo duży oddźwięk w mediach – w połączeniu 
naszych projektów z wieloma innymi wydarzeniami o 
charakterze sportowym (również prowadzonymi 
przez podmioty współpracujące), charytatywnym i 
naukowym;

Nieporównywalny zasięg reklamowy obejmujący 
całą Polskę, atrakcyjne części Europy i najbardziej 
egzotyczne zakątki świata.

Bardzo atrakcyjne formy komunikacji, w tym również 
mniej typowe formy promocji takie jak na przykład 
ekspozycja logotypu w materiałach filmowych;

Wyjątkowa unikalność wydarzeń w czasie realizacji 
projektów Keepers Foundation  stanowiąca o jego 
elitarności i niezwykłym podejściu i  świadomości 
ewentualnych mecenasów do tematyki dzielenia się 
wiedzą i poznania dziedzictwa kulturowego ludzkości;

Możliwość promocji marki i dotarcia  do szerokiego, 
międzynarodowego  i unikalnego w polskich realiach 
grona odbiorców komunikatu marketingowego;

Wysoka atencja projektów Keepers Foundation  ze 
względu na ich ciekawy charakter;

Uczestnictwo w nowatorskich projektach o 
charakterze cyklicznym i możliwość wykreowania 
na ich podstawie silnego narzędzia event-
marketingowego;

Ze względu na fakt, że projekty Keepers 
Foundation planowane są na wiele lat istnieje 
możliwość wykorzystania współpracy jako 
stałego elementu strategii komunikacyjnej 
firmy;

Nasze oczekiwania: 

wsparcie finansowe; wsparcie sprzętowe, rzeczowe lub aprowizacyjne; wsparcie organizacyjne. 

Podstawowe
korzyści



OFERTA WSPÓŁPRACY

Promocja w relacjach medialnych (prasa, radio i 
telewizja) dotyczących Keepers Foundation a także na 
stronach internetowych naszych projektów oraz 
innych stronach przez nas prowadzonych;

Banery na stronach startowych serwisów przez nas 
prowadzonych oraz informacje na portalach 
społecznościowych dotyczących działalności fundacji;

Umieszczanie reklamy na odzieży sportowej i 
służbowej kadry szkoleniowej Keepers Foundation oraz 
na materiałach reklamowych naszych projektów;

Propozycje

Utworzenie kanału w serwisie YouTube z nazwą w 
tytule serwisu oraz z ekspozycją reklamy w 
zasobach serwisu i każdym materiale filmowym w 
nim zawartym;

Ekspozycja logo w czasie programów i wystąpień 
telewizyjnych, w treści materiałów prasowych 
oraz na fotografiach ilustrujących podejmowane 
przez nas działania, a także w treści każdego 
planowanego cyklu telewizyjnego, radiowego i 
prasowego - tak w mediach sportowych, 
podróżniczych jak i ogólnoinformacyjnych.

Tytuł sponsorski i wszystkie uzgodnione przez strony 
świadczenia i przywileje;

Ekspozycja logo podczas wszelkich wydarzeń i imprez 
związanych z realizacją naszych projektów;

Ekspozycja logo i reklamy w publikacjach dotyczących  
wszystkich podejmowanych przez nas działań;

Certyfikat z podziękowaniem za wsparcie oraz prawo do umieszczenia wizerunku 
każdego wspartego projektu Keepers Foundation;

Umieszczanie reklamy w materiałach i galeriach fotograficznych Keepers Foundation a 
także wspólna organizacja akcji promocyjnych z eksponowaniem reklamy;

Ekspozycja reklamy sponsora w czasie imprez, akcji, szkoleń, konkursów, quizów we 
wszystkich podejmowanych przez nas aktywnościach;

Jesteśmy gotowi wziąć udział w każdym 
przedsięwzięciu związanym z komercyjnym 
wykorzystaniem naszej działalności, naszej 
wiedzy i sukcesów, oraz innych posiadanych 
zasobów w celu skutecznego promowania 
współpracujących z nami podmiotów.
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Keepers
Foundation

fundacja wspierająca upowszechnianie sportu
43-470 Istebna 1300,  
województwo śląskie, Polska
tel: +48 508 695 873
tel: +48 504 014 613
tel: +48 500 121 312
www.keepersfoundation.pl  
e-mail: info@keepersfoundation.pl

Od sześciu lat docieramy z pomocą w przeróżne zakątki świata. 
Prowadziliśmy szkolenia w Kenii, Tajlandii, Singapurze, 
Indonezji i na Dominikanie. Wiedzę szkoleniową poprzez 
program edukacyjny dostarczamy do ponad stu krajów na 
całym świecie - od Fidżi, przez Bhutan, Mauritius, Kongo aż po 
Jamajkę. Program szkoleń zawiera w sobie obowiązkowe 
punkty dotyczące wychowania i edukacji. Dostarczaliśmy 
namioty do Nepalu i ubrania dla haitańskich dzieci. Wspieramy 
domy chłopców w Kenii oraz sierot w Kamerunie i Ugandzie. 
Sprzęt sportowy powędrował do Mali, a dla ośrodka w Sierra 
Leone jesteśmy ambasadorem dobrej woli. Wspólnie z 
belgijskim partnerem tworzymy program socjalny dla dzieci w 
Senegalu. Regularnie zaopatrujemy dwie akademie w Nigerii.

Ale nade wszystko - pomagamy dzieciom w Polsce.


