Fundacja Herosi jest organizacją pożytku publicznego od 2009 roku aktywnie pomagającą dzieciom z
chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka.
Wolontariusze Fundacji Herosi realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi
osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziale
onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i
pobytu w szpitalu. Obecni są także w domach dziecka, gdzie przygotowują aktywności dla podopiecznych,
pomagają w odrabianiu lekcji. Fundacja Herosi przygotowuje również sesje zdjęciowe i pokazy mody dla
pacjentów, które przede wszystkim pokazują ich piękno, a nie chorobę.
W działalność Herosów bardzo mocno zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze, skoczkowie
narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w
spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych. Fundacja Herosi od
samego początku intensywnie współpracuje z Reprezentacją Polski w siatkówce mężczyzn oraz Polskim
Związkiem Piłki Siatkowej. Zawodnicy oraz trenerzy odwiedzają podopiecznych fundacji leczących się na
oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przekazują siatkarskie gadżety na licytacje oraz
użyczają swojego wizerunku w charytatywnym kalendarzu Fundacji Herosi, z którego całkowity zysk
przeznaczany jest na zakup sprzętu medycznego.
Fundacja Herosi zajmuje się także pozyskaniem funduszy na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Chirurgii
Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Do tej pory, dzięki licznym
zbiórkom i akcjom przeprowadzonym przez Fundację, udało się zakupić sprzęt medyczny m.in. pompy do
chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach
onkologicznych, pulsoksymetry, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny
ALPHASTAR PRO 1132 z wyposażeniem oraz elektrokoagulator - aparat SPECTRUM, o łącznej wartości
przekraczającej 600 000 zł.

Szczegóły dotyczące działań Fundacji Herosi można znaleźć na profilach: facebook.pl/FundacjaHerosi i
instagram.com/fundacjaherosi
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