Sprawozdanie z działalności Fundacji PROCURO, w roku kalendarzowym 2015.

FUNDACJA ROCURO za statutowy cel swojej działalności przyjęła podejmowanie, inspirowanie oraz
wspieranie inicjatyw na rzecz grup osób w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą, wiekiem,
wykluczeniem społecznym. Do rejestru fundacji została wpisana w dniu 28 czerwca 2007 roku, statusu
Organizacji Pożytku Publicznego posiada od 12 listopada 2008 roku.
Działalność w 2015, fundacja skupiła w kilku nurtach. Tak jak corocznie przygotowała i zrealizowała kolejną
VIX edycję projektu ArtStacja przystanek najmłodszej sztuki. W jej ramach zrealizowane zostały dwa zadania.
Warsztaty i konkurs plastyczny wraz z wystawą prac pn. „ Jestem dzieckiem więc lubię…”, oraz wydanie
kalendarza wieloplanszowego z przygotowanymi na konkurs pracami.
ArtStacja jest cykliczną regionalną imprezą kulturalną dla niepełnosprawnych dzieci zwiększającą ich
aktywność życiową, angażując ich osobiście w twórczość plastyczną - artystyczną oraz budowanie procesów
integracyjnych łączących element warsztatów i ogólnie dostępnej wystawy. Projektem chcemy przyczynić się
do zauważenia ich szerokiej partycypacji w wydarzeniach kulturalnych, ze szczególnym naciskiem na dzieci z
małych miejscowości na Dolnym Śląsku. To również tworzenie koegzystencji dwóch światów – z jednej strony:
twórczość niepełnosprawnych dzieci pokazana publicznie oraz młodych twórców jako bohaterów tego
wydarzenia, z drugiej strony odbiorcy – pełnosprawni: rówieśnicze grupy dzieci, rodziny i przyjaciele
niepełnosprawnych twórców i autorytety Dolnego Śląska.
Projekt zakłada nagrodzenie każdej z Osób biorącej udział w projekcie. Kapituła przyznała 3 główne miejsca,
następne 10 to wyróżnienia. Każdy z 13 autorów otrzymał nagrodę, Pozostali uczestnicy - artyści upominki.
W roku 2015 projekt, ze względu na różne źródła finansowania, został podzielony na dwa równolegle
toczące się zadania. W ramach pierwszego zadania ( dofinansowanego), zorganizowaliśmy warsztaty i
przygotowaliśmy konkurs oraz wystawę prac dzieci. W ramach drugiego zadania wydaliśmy ( ze środków
własnych) wieloplanszowy kalendarz prac plastycznych. Realizacja pierwszego zadania odbywała się w ramach
„publicznego działania na rzecz osób niepełnosprawnych” i dzięki wsparciu środków z Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych będących w gestii UMWD.
Do udziału w konkursie zostało zaproszonych 67 ośrodki z Wrocławia i Dolnego Śląska, skupiających dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności. W projekcie uczestniczyło 32 placówki oświatowe ( z 14 powiatów),
zespołów szkół specjalnych, łącznie około 450 dzieci. Średnio w każdym z ośrodków odbyło się 8 spotkań
warsztatowych z uczestnikami projektu, które trwały 11 godzin.
W ośrodkach odbyły się zajęcia z nauczycielami. Dzieci w ramach zajęć lekcyjnych opowiadały o swoich
skojarzeniach związanych z tytułem IX edycji konkursu o swoich pasjach i marzeniach, co znalazło
odzwierciedlenie w przygotowanych pracach.
Kapituła pod kierownictwem Arcybiskupa Andrzeja Siemieniewskiego, dokonała oceny prac i wyboru
laureatów. Wernisaż odbył się w Muzeum Arsenał z udziałem dzieci z ośrodków, zaproszonych gości. Wystawa
prac trwała 5 dni. Pełen nakład kalendarza, którego kanwą były prace dzieci, został przekazany uczestnikom
projektu oraz instytucjom wspierającym. Dzieci tak jak w latach poprzednich otrzymały nagrody a opiekunowie
dyplomy z podziękowaniami.
Projekt ArtStacja… odbył się dzięki finansowaniu ze środków publicznych uzyskanym w ramach pomocy
otrzymanej ej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w wysokości 10.000 zł (konkurs,
wernisaż i wystawa) oraz wkładowi własnemu FUNDACJI PROCURO w wysokości 3.091 zł oraz finansowaniu
przygotowania i wydania kalendarza, w całości ze środków własnych w wysokości 6.536 zł.

Środki te zostały wykorzystane na:
a)wydawnictwa:
- plakat promujący projekt oraz wystawę w Arsenale Muzeum Miejskiego Wrocławia,
- zaproszenia na wystawę,
- dyplomy,
- kalendarz wieloplanszowy formatu A-2,
b) nagrody,
c) oprawę prac,
d) dokumentacje fotograficzną,
e) oprawę prac,
f) wynajem muzeum,
g) koszty obsługi zadania.
Realizacja projektu ArtStacja przystanek najmłodszej sztuki, pozwala osiągać następujące cele:
rozwijanie umiejętności poprzez zajecia warsztatowe majace wpływ na sprawność oraz pokonywanie
własnych ograniczeń zwiekszajacych aktywność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,
podniesienie poziomu wiary w siebie, zmniejszanie ograniczeń własnych na rzecz społecznej
przydatności, aktywności
nawiazywanie kontaktów rówiesniczych młodzieży niepełnosprawnej z grupami dzieci w lokalnej
społeczności,
pokazanie poprzez warsztaty plastyczne, wystawę, kalendarz tolerancji i akceptacji dla odmienności jaką
jest niepełnosprawność
rozwijanie współpracy pomiędzy FUNDACJĄ PROCURO a szkołami edukującymi dzieci i młodzież
niepełnosprawną z terenu Wrocławia i jego okolic
wybranie ośrodków, które do zadania aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży przywiązują szczególną
wagę,
wyłonienie uzdolnionych dzieci niepełnosprawnych i ich wsparcie w procesie rozwijania ich talentów,
poprzez konkurs i wystawę pokazanie dzieciom, że ich praca jest akceptowana i oczekiwana przez
otoczenie,
pobudziła dzieci niepełnosprawnych do otwarcia się na kontakty społeczne,
pozwoliła wykorzystać publiczne galerie do pokazania szerokiej publiczności prac plastycznych
uzdolnionych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,
pozwoliła na szeroką integrację społeczną organizowanie pokazanie efektów konkursu w postaci
wystawy i kalendarza, pozwoli zachęcić inne dzieci, które interesuje taka forma aktywności do udziału w
następnych edycjach konkursu,
Pomocy udzielił nam też:
- Impel Catering, dofinansowując poczęstunek na wernisażu;
- Pani Joanna Sawicka, przygotowując medale.

W roku 2015, po raz drugi FUNDACJA PROCURO, przyznała wyróżniającym się opiekunom oraz osobom od
początku istnienia wspierających fundację, medale – „Bo nam pomagasz”. Otrzymali je:
1.
2.
3.

Anna Burycz; Zespół Szkół Integracyjnych; Wrocław; Nowodworska 70/82
Magdalena Baranczenko; Szkoła Podstawowa nr 100; Wrocław; Poświęcka 8;
Agata Michułka; Zespół Szkół nr 4; Wołów; Inwalidów Wojennych 10;

W roku 2015:
uzyskaliśmy z odpisu 1% kwotę 7.320 zł.
uzyskaliśmy z darowizny od osób fizycznych kwotę 57.130 zł i osób prawnych 5.040, zł.
przekazaliśmy wsparcie uzyskane z 1% i darowizn dla niepełnosprawnej Wiktorii Krawczyk, w wysokości
1.097 zł na program rehabilitacyjny.
wspieraliśmy rehabilitację i pomagaliśmy charytatywnie dzieciom. Pomoc w łącznej wysokości 43.982 zł
uzyskało 8 dzieci.

Zarząd FUNDACJI PROCURO, w roku 2015 pracował w składzie jednoosobowym.
Prezes Zarządu
Bożenna Dowgiałło

