JESTEŚMY RAZEM.
POMAGAMY

Jesteśmy Razem. Pomagamy to inicjatywa społeczna skupiająca przedsiębiorców, gotowych nieść pomoc
w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach akcji niezbędne wsparcie finansowe uzyskują m.in.
placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Inicjatorem
akcji jest Leszek Gierszewski, Prezes i założyciel Drutex S.A. Akcja ma charakter otwarty i apolityczny.

CEL AKCJI
Jesteśmy Razem. Pomagamy to forma wspólnego działania podmiotów prywatnych, które w sposób materialny i
niematerialny pomagają w walce z koronawirusem. Celem jest przede wszystkim faktyczna pomoc, której
udzielenie jest możliwe dzięki integracji silnych i gotowych do działania podmiotów – przedsiębiorstw, osób
i instytucji. Chodzi o wymianę doświadczeń, najlepszych praktyk i synergię potrzeb z możliwościami.

Wiele firm, państwowych i prywatnych, pomaga
już dziś. Robi to na wiele sposobów. Nasza akcja to
forma wspólnego działania tych podmiotów.
Razem można realizować większe projekty. Zresztą
jak nie teraz, to kiedy? To jest właśnie ten czas!
- mówi Leszek Gierszewski (Honorowy Przewodniczący Rady Akcji).

Wierzymy, że dzięki wspólnemu działaniu będziemy mogli w tych trudnych okolicznościach odpowiednio
zareagować na wyzwania związane z zagrożeniem epidemicznym i wspomóc przede wszystkim szpitale,
lekarzy, pielęgniarki i cały personel medyczny, którzy są na pierwszej linii walki z wirusem. - mówi
dr Radosław L. Kwaśnicki
,Koordynator Generalny Akcji.

PARTNERZY AKCJI
DRUTEX S.A.

sfinansował pierwszy projekt Akcji, przeznaczając

ponad 1 mln zł na szpitale w województwie pomorskim. Połowa tej
kwoty zostanie przeznaczona na dostosowanie trzech kondygnacji
Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku do
potrzeb chorych na koronawirusa i personelu medycznego. Kolejne 500
tys. złotych będzie przeznaczone na zakup specjalistycznych łóżek
szpitalnych i kardiomonitorów.
Leszek Gierszewski, założyciel i prezes DRUTEX S.A., jest Honorowym
Przewodniczącym Rady Akcji.

DR IRENA ERIS

deklaruje przekazanie kosmetyków - takich jak

kremy do dłoni, balsamy, żele pod prysznic i kremy nawilżające - do
około 150 placówek medycznych. W sumie pro bono przekazanych
zostanie ponad 30 tys. sztuk kosmetyków. Ponadto do akcji pomocy
lokalnym szpitalom włączyły się trzy Hotele SPA Dr Irena Eris.
Henryk Orfinger, Wiceprezes Dr
Wiceprzewodniczącym Rady Akcji
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Eris,

jest

Honorowym

deklaruje przekazanie szpitalom maseczki o wartości ponad

1 miliona złotych.
Pierwsza pomoc trafiła już do szpitala
jednoimiennego w Gdańsku, do Szpitala Specjalistycznego w
Kościerzynie oraz do Szpitali Pomorskich. LPP zaoferowało wsparcie
rządu RP w zakresie zakupu środków ochronnych dla służby zdrowia, w
tym kombinezonów, masek, środków do dezynfekcji i termometrów.
Marek
Piechocki,
Prezes
LPP
Wiceprzewodniczącym Rady Akcji.

BUDIMEX SA

SA,

jest

Honorowym

deklaruje przekazanie łącznie 1 milion złotych na

zakup sprzętu medycznego potrzebnego na oddziałach zakaźnych w
szpitalach. Dodatkowo firma jest gotowa do wsparcia organizacji
szpitala polowego, jeśli wystąpi taka konieczność.
Dariusz Blocher, prezes Budimex SA, Dyrektor Ferrovial Agroman na
Europę, jest Honorowym Wiceprzewodniczącym Rady Akcji.
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Krzysztof Wróbel, partner RKKW, jest Honorowym Członkiem Rady
Akcji.

Firma 4F

przekazuje 20% obrotu ze sklepu internetowego oraz

całkowity zysk ze specjalnej edycji t-shirta “cegiełka” na zakup
i produkcję brakującego sprzęt.
Igor Klaja, Prezes 4F, jest Honorowym Wiceprzewodniczącym Rady
Akcji.

Firma Putka

realizuje działania w zakresie wsparcia szpitali,

lekarzy i personelu medycznego m.in. w postaci darmowych dostaw
jedzenia oraz przekąsek.
Grzegorz Putka, prezes Putka Sp. z o.o., jest Honorowym Członkiem
Rady Akcji.

KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI przedstawiła propozycje
nowelizacji, umożliwiających przedsiębiorcom neutralne podatkowo
przekazywanie najpotrzebniejszych towarów i sprzętu szpitalom oraz
innym potrzebującym instytucjom.
Paweł Tomczykowski, partner
Honorowym Członkiem Rady Akcji.
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WSPIERAJĄ NAS

Honorowym ambasadorem Akcji jest Jakub Błaszczykowski. Patronem
jest także prof. Andrzej Szumańskii Jan Krzysztof Bielecki.
Wsparcia udzielają tam również ludzie ze świata kultury, sportu i
biznesu, w tym m.in. Renata Gabryjelska, Artur Partyka, Joanna
Jabłczyńska, Krzysztof Ibisz, Rafał Mohr. Wojciech Brewka, wybitny
polski artysta malarz młodego pokolenia, jest pomysłodawcą i twórcą
koncepcji logo Akcji.

Jan Krzysztof Bielecki - były Prezes Rady Ministrów, a dziś
Przewodniczący Rady Doradczej Partnerów EY, postanowił wesprzeć
nasze wspólne działania w ramach Akcji.
Kliknij tutaji obejrzyj film.

Wspiera nasz również LOT w zakresie transportu, który nie byłby możliwy do organizacji
w żaden inny sposób.

PATRONATY

Patronat nad Akcją objął Puls Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza
oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Biuro Rzecznika
włączyło się do kampanii poprzez tworzenie dodatkowych kanałów
komunikacji z przedsiębiorcami i organizacjami zrzeszającymi
przedsiębiorców oraz wsparcie działań legislacyjnych, które pozwolą
świadczyć jeszcze bardziej efektywną pomoc. Jacek Cieplak, Zastępca
Rzecznika MŚP, jest również Honorowym Członkiem Rady Akcji.

MEDIA O NAS

KONTAKT Z NAMI

Wszystkich zainteresowanych chęcią niesienia pomocy niekoniecznie materialnej, zapraszamy do kontaktu
z nami poprzez media społecznościowe albo na adres mailowy: kontakt@jestesmyrazem.org
Zachęcamy do współpracy, promowania Akcji dla naszego wspólnego dobra. To jest projekt, który dotyczy nas
wszystkich, zarówno biznes jak i każdego z nas z osobna. Tym ważniejsza jest wobec tego nasza jedność
i solidarność w pomaganiu na każdym polu i w każdym zakresie. Każdy gest ma znaczenie.

