Po Prostu Bez Tajemnic - dla fanów wolontariatu,
ekologii, zbierania zakrętek i nie tylko

Fundacja Bez Tajemnic, prowadząca największy ogólnopolski Program Charytatywno-Ekologiczny
„Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie…”, rozwijając swoją działalność wydaje bezpłatny
biuletyn informacyjny "Po Prostu Bez Tajemnic".
Działalność Fundacji obejmuje całą Polskę, dzięki czemu, z roku na rok wzrasta liczba
podmiotów przyłączających się do prowadzonych akcji, koordynatorów regionalnych i wolontariuszy,
programów i Podopiecznych. Zwiększa się przez to zasięg i skala działania Fundacji oraz liczba osób
i instytucji, do których powinny trafić wszelkie aktualne informacje. Stąd pomysł stworzenia
magazynu informacyjnego tworzonego głównie przez wolontariuszy dla wszystkich, którym Fundacja
jest bliska sercu.
W kwartalniku Po Prostu Bez Tajemnic znaleźć można informacje bezpośrednio związane
z bieżącą działalnością Fundacji, jak i informacje luźno związane z celami statutowymi organizacji.
W kolejnych numerach przedstawieni zostaną Podopieczni, dla których aktualnie prowadzona jest
zbiórka pieniędzy, a także sylwetki Wolontariuszy i Koordynatorów Regionalnych. Biuletyn ma na celu
również informowanie o tym, „co się dzieje” aktualnie (np. dni otwarte, koncerty charytatywne),
publikację sprawozdań z działalności oraz przybliżanie spraw organizacyjnych m.in. w jaki sposób
zostać wolontariuszem. W Po Prostu Bez Tajemnic znajdują się również interesujące artykuły
dotyczące zdrowego żywienia, mniej znanych aspektów sprzętu rehabilitacyjnego, a także
ciekawostki ekologiczne oraz wiele, wiele innych.
Fundacja poprzez wydawanie biuletynu chce promować ochronę środowiska, pomoc
niepełnosprawnym oraz samą ideę wolontariatu.
Zachęcamy wszystkich do wspólnego tworzenia tego magazynu poprzez dołączenie do
zespołu redakcyjnego oraz do jego rozpowszechniania i przesyłania dalej, aby trafił do możliwie
największej liczby osób.

Notka o organizacji:
Fundacja Bez Tajemnic prowadzi między innymi największy ogólnopolski Program CharytatywnoEkologiczny „Zakrętki.info – pomagamy nie tylko przyrodzie…”, z którego 100 % pozyskanych środków
przekazywana jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Nikt w Fundacji nie
pobiera wynagrodzenia, a jej działalność opiera się na charytatywnej pracy i zaangażowaniu Wolontariuszy.
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