
                                                      

 

FUNDACJA  MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 
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INFORMACJE O FUNDACJI MIĘDZY NIEBEM A ZIEMIĄ 
 
 

JAK I KOMU POMAGAMY ? 
 

Fundacja Między Niebem a Ziemią (www.miedzyniebemaziemia.pl) została założona 17 

maja 2011 roku przez radcę prawnego mec. Sylwię Zarzycką. 

 

Fundacja Między Niebem a Ziemią działa na terenie całej Polski, a jej celem statutowym 

jest pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. Fundacja opiekuje się 50 

rodzinami na terenie całej Polski. W rodzinach tych znajdują się nieuleczalnie chore 

dzieci. Większość rodzin to samotne mamy. 

Fundacja Między Niebem a Ziemią udziela kompleksowej pomocy rodzinom, w których 

znajdują się nieuleczalnie chore dzieci i które przyjęte zostały w poczet 

podopiecznych Fundacji. Fundacja świadczy pomoc w następujących aspektach: 

1) POMOC NIEULECZALNIE CHORYM DZIECIOM 

- pokrywa koszty rehabilitacji stacjonarnej; 

- pokrywa koszty turnusów rehabilitacyjnych; 

- pokrywa koszty lekarstw, środków opatrunkowych i medycznych, 

- kupuje sprzęt rehabilitacyjny: łóżka i wózki rehabilitacyjne, pionizatory, sprzęt 
medyczny, materace, podnośniki, schodołazy i wszelki inny sprzęt rehabilitacyjny; 

2) POMOC RODZICOM CHORYCH DZIECI 

- pokrywa koszty pomocy psychologicznej; 

- pomaga w zakupie opału i wyżywienia; 

- pomaga w remontach domów i mieszkań; 

- organizuje raz do roku wyjazd weekendowy dla rodziców chorych dzieci; 

- pomaga w sprawach prawnych; 

- dba o aktywizację zawodową rodziców chorych dzieci, zwłaszcza po śmierci dzieci. 
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3) POMOC RODZEŃSTWU CHORYCH DZIECI 

- pomaga w pokrywaniu kosztów wyprawek do szkół; 

- organizuje wyjazdy i wakacje. 

 
W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY ŚRODKI ? 
 
 
Fundacja Między Niebem a Ziemią pozyskuje środki w sposób nietypowy, realizując 

autorskie projekty charytatywne. 

 

Raz do roku Fundacja organizuje jedną ogólnopolską akcję charytatywną, która 

adresowana jest do darczyńców Fundacji – prawników i biznesmenów. 

 

Dotychczas odbyły się następujące akcje charytatywne: 

 

- ROK 2011: KOBIETY PRAWA – w wyniku której powstał kalendarz charytatywny 

zawierający wizerunki 12 pań – partnerek i wspólniczek polskich i międzynarodowych 

kancelarii prawnych; 

 

- ROK 2012: PRAWNICY – O PASJACH I POMAGANIU – powstała książka zawierająca 

rozmowy z 12 prawnikami – parterami i wspólnikami polskich i międzynarodowych 

kancelarii prawnych; 

 

- ROK 2013: PRAWNICY CZYTAJĄ DZIECIOM – nagrane zostały w Polskim Radiu w 

Warszawie dwa audiobooki z bajkami dla dzieci, z muzyką Piotra Rubika; 

 

- ROK 2014: SMAKI NIEBA I ZIEMI – akcja kulinarna, podczas której w kilkunastu 

restauracjach w czterech miastach Polski: Trójmiasto, Wrocław, Kraków i Warszawa 

odbyły się warsztaty kulinarne ze znanymi szefami kuchni lub restauratorami (Kurt 

Scheller, Andrzej Polan, Agnieszka Kręglicka, Robert Sowa etc.) – przepisy przyrządzane 

na warsztatach znalazły się w książce kulinarnej pt.: SMAKI NIEBA I ZIEMI; 

 

- ROK 2015: ZNAJDŹ SENS – akcja ta miała na celu odpowiedzieć na pytanie jak zdrowo 

żyć i być szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. W pierwszej części roku odbywały się 

warsztaty, spotkania i wykłady, których tematyka związana była z sensem życia: pasją, 

spełnieniem, szczęściem etc. Warsztaty prowadzone były przez osoby reprezentujące 

różne dziedziny życia, min.: Jerzy Stuhr, Mateusz Kusznierewicz, Wojciech Eichelberger, 
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Mateusz Grzesiak, Jerzy Jagucki. Efektem tej akcji jest książka zawierająca rozmowy z 

osobami prowadzącymi spotkania lub związanymi z fundacją. 

 

- ROK 2016: ŻYCIE JEST PODRÓŻĄ – fundacja zorganizowała spotkania z osobami, 

które są związane z podróżami: Beata Pawlikowska, Jasiek Mela. Efektem tej akcji jest 

książka, w której znajdują się nie tylko relacje ze spotkań z powyższymi osobami, ale 

również opisy nietypowych miejsc – przygotowane przez podróżników, amatorów. 

 

- ROK 2017: MĘSKI ŚWIAT – akcja poruszająca temat roli ojca w rodzinie z 

nieuleczalnie chorym dzieckiem. W ramach tej akcji odbyły się spotkania, w których 

udział wzięli bohaterowie tegorocznej akcji – ojcowie ciężko chorych dzieci i mężczyźni 

wspierający fundację. Powstał kalendarz zawierający fotografie mężczyzn osiągających 

sukcesy w prawie i biznesie, którzy postanowili pomóc nieuleczalnie chorym dzieciom 

oraz książka zawierająca szczere i głębokie rozmowy z ojcami nieuleczalnie chorych 

dzieci o ich życiu, codziennej walce, poświeceniu, odpowiedzialności, chorobie i 

odchodzeniu. Książka pełna miłości i o miłości – czystej, głębokiej i bezinteresownej. 

Miłości do ciężko chorych dzieci. Do tych, które z nami są i do tych, które odeszły. 

 

Dochód ze sprzedaży każdej publikacji przeznaczony jest na pomoc podopiecznym 

fundacji – nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom. 

 

Każdą ogólnopolską akcję charytatywną kończą finały akcji połączone z aukcjami w 

Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie, które prowadzą na rzecz Fundacji: 

Marzena Rogalska/Hubert Urbański, Jarosław Kuźniar, Marcin Żebrowski, Irek Bieleninik. 

 

 

Ponadto, Fundacja Między Niebem a Ziemią od dwóch lat jest organizacją pożytku 

publicznego i zbiera 1% podatku.  

 

 
 


