
OŚWIADCZENIE FUNDACJI „BAJKOWA FABRYKA NADZIEI”

Szanowni Państwo!

Fundacja „Bajkowa Fabryka Nadziei” od wielu już lat niesie pomoc chorym i potrzebującym dzieciom.
Członkowie władz Fundacji  oraz współpracujący z nami wolontariusze, kierowani odruchem serca,
działają  w  sposób  całkowicie  nieodpłatny,  jak  też  nie  czerpią  z  tego  tytułu  jakichkolwiek  innych
osobistych korzyści. Nasza działalność jest możliwa z jednej strony dzięki zaufaniu, jakim obdarzają
nas  nasi  Podopieczni,  a  z  drugiej  strony  dzięki  zaufaniu,  jakie  zdołaliśmy  zbudować  wśród
wspomagających nas Przyjaciół, Darczyńców i Partnerów Fundacji. Bardzo sobie to zaufanie cenimy i
bardzo za nie dziękujemy!

Tym bardziej  czujemy się zobowiązani  ostrzec Państwa, że doszło do włamania na konto e-mail
naszej Fundacji (bajkowafabrykanadziei@gmail.com), z którego nieznane nam osoby trzecie rozsyłają
prośbę o wsparcie finansowe z związku z rzekomą kradzieżą portfela w czasie podróży zagranicznej. E-
maile  sygnowane  są  podpisem  Prezesa  Zarządu  Fundacji  i  zawierają  dane  kontaktowe  celem
uzyskania dalszych informacji w razie chęci pomocy.

Z całą mocą pragniemy podkreślić, że wyżej opisane e-maile nie pochodzą od Prezesa Zarządu, ani też
od żadnego innego współpracownika Fundacji. Zawierają one nieprawdziwe informacje. Ponadto w
stopce tych e-maili  podane są dane kontaktowe (adres e-mail,  adres strony www) nienależące do
Fundacji (choć bardzo je przypominające).

W  razie  otrzymania  takiego  e-maila  prosimy  zatem  o  jego  zignorowanie  oraz  –  w  trosce  o
bezpieczeństwo  swojego  sprzętu  elektronicznego  –  o  nieopowiadanie  na  jego  treść  oraz  o
niekorzystanie z podanych tam elektronicznych danych kontaktowych.    

Informujemy  również,  że  ww.  fakt  posługiwania  się  przez  nieuprawnione  osoby  trzecie  naszym
kontem  e-mail  zgłosiliśmy  w  dniu  11.02.2015  r.  właściwym  organom  ścigania.

Jednocześnie informujemy, że cała korespondencja od dnia dzisiejszego będzie wychodziła z nowego
adresu zarzad_fundacji@bajkowa.eu 

Wyrażamy ubolewanie, jeżeli opisana powyżej i całkowicie od nas niezależna sytuacja spowodowała
po Państwa stronie jakiekolwiek trudności, problemy lub sprawiła, że  poświęcili jej Państwo choć
trochę swojego cennego czasu. 

Wierzymy, że powyższe zdarzenie nie spowodowało utraty zaufania, jakim obdarzyli Państwo naszą
Fundację, i tym samym mamy nadzieję na kontynuację dotychczasowej współpracy z Państwem – za
co już teraz dziękujemy w imieniu naszych Podopiecznych.

Z poważaniem,

Bartłomiej Trzeciak
Prezes Zarządu Fundacji
„Bajkowa Fabryka Nadziei”
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