formerly Polish Home Foundation

2016 GiveBIG Campaign on May 3rd
Dear Friends,
Every year in May, our Foundation joins the Seattle Foundation GiveBIG campaign as an opportunity to
support all Polish causes in the Pacific NW. We do this because the donations that are part of this
campaign get additional small bonus (about 5%) from angel donors working with the Seattle Foundation.
Below there are examples of local Polish causes that can be supported in the campaign:
Festivals:
 Polish Festival at the Seattle Center, July 9, 2016
 Seattle Polish Film Festival at SIFF Cinema, October 2016
Educational:
 Univ. of Wash. Polish Studies Endowment Committee – lectures, scholarships, studies
 Polish School in Seattle and Polish School in Bellevue
Patriotic / Historic:
 Documentary movie about Capt. Alex Herbst - money needed for Polish version
 Trip To Nowhere - sending books & movies about Siberian survivors to high schools
Local groups and orgs:
 Polish Home Assn. – supporting events at the Polish Cultural Center Dom Polski
 Seattle-Gdynia Sister City Assn. exchange program for Polish students (business school)
 Polish Choir Vivat Musica – funding for the professional music director
 Polish youth groups – Young Polanie, Scouts, others
How to donate through the campaign:
 Donate on the campaign day: May 3, 2016 – one day only! You can schedule it earlier here.
 Go the Seattle Polish Foundation page on the SeattleFoundation site
 When donating to SPF, add a comment about what you want to support
How your donation works:
 All GiveBIG donations go to the Seattle Foundation first
 The Seattle Foundation prorates the bonus funds across all campaign donations
 SPF receives the donations from SF about ten days later with an angel fund premium
 SPF gives grants to the events, causes and organizations named by donors.
Your financial support is essential for sustaining a vibrant Polish community and bringing programs and
events that all of us care about. Please support Polish community in the Pacific Northwest through a
donation to SPF!

Thank you for all your support!

Ryszard Kott
SeattlePolish Foundation Fundraising Committee
(425) 885-6695, rysiekkott@msn.com
th

Polish Home Foundation, 1714 18 Ave, Seattle, WA 98122, www.PolishHomeFoundation.org
PHF is a public 501(c)(3) charity, donations are tax deductible - please write a check to PHF.

poprzednio Polish Home Foundation

Akcja GiveBIG - 3 V 2016
Drodzy Przyjaciele,
Nasza Fundacja co roku uczestniczy w akcji GiveBIG organizowanej przez Seattle Foundation jako okazji
do wspierania wszystkich polskich inicjatyw w naszym rejonie. Czynimy tak dlatego, że darowizny w
ramach tej akcji otrzymują dodatkowy bonus (obecnie ok. 5%) od Seattle Foundation.
Poniżej podajemy przykłady lokalnych inicjatyw, które mogą być wsparte w ramach tej akcji
Festiwale:
 Festiwal Polski w Seattle Center, 9 lipca 2016
 Polski Festiwal Filmowy w Seattle, październik 2016
Edukacyjne:
 Komitet Studiów Polskich na Univ. of Washington – wykłady, stypendia, studia polskie
 Szkoła Polska w Seattle i Szkoła Polska w Bellevue
Patriotyczne / historyczne:
 Film dokumentalny o kpt. Witoldzie Herbście – fundusze potrzebne do skończenia filmu
 Trip To Nowhere – akcja wysyłania książki I filmu o Sybirakach do szkół średnich
Lokalne grupy i organizacje:
 Tow. Domu Polskiego – wspieranie imprez i działalności Domu Polskiego
 Seattle-Gdynia Sister City Assn. – wymiana uczniów szkół średnich / szkoła biznesu
 Chór Vivat Musica – fundusze potrzebne na zawodowego dyrygenta / kształcenie chóru
 Grupa Młodzi Polanie – zespół taneczny, teatrzyk dziecięcy
Aby zrobić darowiznę w ramach akcji GiveBIG:
 Darowizna w dniu 3 maja 2016 – tylko ten jeden dzień! Ale mozna to ustawić wcześniej tutaj
 Na stronie Seattle Polish Foundation w portalu SeattleFoundation wypelnij formularz
 Koniecznie dodaj komentarz na co mają pójść pieniądze z darowizny
Jak ta darowizna działa:
 Wszystkie darowizny w akcji GiveBIG idą najpierw do Seattle Foundation
 Seattle Foundation dodaje fundusze od „aniołlow” proporjonalnie do wszystkich darowizn
 SPF dostaje darowizny od SF z dodatkową premią około 10 dni później
 SPF daje granty wspierające imprezy czy organizaje wymienione w darowiznach
Wsparcie finansowe od Państwa jest konieczne dla utrzymania aktywności naszej Polonii i do
finansowania imprez i programów na których wszystkim nam zależy. Prosimy o wspieranie Polonii w
rejonie Pacific NW poprzez darowizny dla SPF!
Dziękujemy serdecznie za wspieranie naszej Polonii!

Ryszard Kott
Seattle Polish Foundation Fundraising Committee
(425) 885-6695, rysiekkott@msn.com
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Seattle Polish Foundation, 1714 18 Ave, Seattle, WA 98122, www.PolishHomeFoundation.org
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