Sprawozdanie z działalności Fundacji PROCURO, w roku kalendarzowym 2019.

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.
Jesteśmy jedną z nielicznych fundacji, które wspierają rozwój utalentowanych, niepełnosprawnych
dzieci w zakresie sztuki i poprzez działalność artystyczną. Nasza działalność opiera się nie tylko na wsparciu
finansowym na rzecz poszczególnych podopiecznych. Skupiamy się na zapewnieniu dzieciom możliwości
wychodzenia poza ośrodki, w których przebywają na co dzień. Dbamy o to, aby brały udział w ciekawych
wydarzeniach, przez co nabywają nowych umiejętności społecznych.
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W roku 2019 nasze działania skupiły się w szczególności na:
przeprowadzaniu warsztatów tematycznych dla dzieci na terenie ośrodków m.in: warsztaty kulinarne „Jedzenie też może być sztuką”, warsztaty ekologiczne - Eko breloki , łapacze snów, warsztaty malowania
koszulek;
rozszerzeniu obszarów działań w zakresie integracji społecznej, poprzez nawiązanie współpracy z
Muzeum Narodowym P4K, Halą Stulecia, Muzeum Miejskim, Fundacją Polskie Dzieci, z którymi
stworzyliśmy program warsztatów artystycznych dla naszych podopiecznych;
przygotowaniu kampanii promocyjnej 1% podatku;
pozyskaniu patronatu Polskiego Radia Wrocław;
przebudowaniu strony www;
realizacji pomocy w rehabilitacji naszych podopiecznych;
przygotowaniu i realizacji XIII edycji projektu ArtStacja przystanek najmłodszej sztuki, przy okazji
którego spotykają się i tworzą wspólny projekt dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne. Tematem edycji był
kosmos: Moja najwspanialsza kosmiczna podróż - lot w Kosmos. Patronat nad konkursem objęli
m.in. Mirosław Hermaszewski oraz Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach konkursu odbyły się warsztaty w ośrodkach, w czasie których powstały prace zgłoszone na
konkurs oraz wernisaż i wystawa prac w muzeum P4K. W wernisażu oprócz autorów prac oraz
zaproszonych gości, uczestniczyły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Tyńca, które przygotowały
przedstawienie o kosmicznej tematyce.
wydaniu kalendarza wieloplanszowego z przygotowanymi na konkurs pracami dzieci oraz zdjęciami z
warsztatów prowadzonych przez Fundację;
przygotowaniu i przeprowadzeniu akcji Podziel się kredkami z dzieciakami oraz Mikołajki dla dzieci z
ośrodka w Dobroszycach;
realizacji wizyt w ośrodkach sprawujących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
warsztaty malowania koszulek i poszewek na poduszki dla dzieci chorych onkologicznie przebywających w
Przylądku Nadziei;
udział w imprezach publicznych, VII Forum Kobiet (czerwiec), Dolnośląskie Forum Integracyjne (listopad).
W roku 2019 projekt ArtStacja, w całości finansowany był ze środków własnych.

Środki te zostały wykorzystane na:
a)wydawnictwa:
- projekty plakatu promującego oraz wystawę w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu,
- zaproszenia na wystawę,
- dyplomy,
- kalendarz wieloplanszowy formatu A-2,
b) nagrody,
c) zmywalne tatuaże dla dzieci,
d) oprawę prac,
e) catering,
f) koszty obsługi zadania.
Pomocy udzielił nam:
- Impel Catering, pomagając w przygotowaniu upominków dla dzieci;

-

Pani Joanna Sawicka, przygotowując medale dla nagrodzonych osób;
Muzeum Narodowe, udostępniając salę na wystawę;
Argo sp. z o.o., fundująca nagrody i upominki dla ośrodków.
Motip Dupli, przekazując śnieg i mróz w sprayu na warsztaty
Vantage Development, przekazując poszewki na poduszki na warsztaty
Planeta Robotów, przygotowując warsztaty dla dzieci podczas wernisażu.
Osoby fizyczne - przekazujące artykuły piśmiennicze w ramach akcji „Podziel się kredkami” oraz prezenty
mikołajkowe dla dzieci z Dobroszyc.

W roku 2019, po raz kolejny FUNDACJA PROCURO, przyznała wyróżniającym się opiekunom oraz
osobom od początku istnienia wspierających fundację, medale – „Bo nam pomagasz”. Otrzymali je:
1. Pan Michał Saganowski - wolontariusz fundacji
2. Pani Ada Król - wychowawca Ośrodek w Jaszkotlu
3. Pani Monika Sokołowska - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Tyńcu Małym
Realizując swoje projekty fundacja realizuje następujące cele
* rozwija umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe mające wpływ na sprawność oraz pokonywanie
własnych ograniczeń zwiększających aktywność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży;
* podnosi poziom wiary w siebie, zmniejsza ograniczenia na rzecz społecznej przydatności i aktywności
* pozwala na nawiązywanie kontaktów rówieśniczych młodzieży niepełnosprawnej z grupami dzieci w
lokalnej społeczności,
* pokazuje tolerancję i akceptację dla odmienności i pobudza dzieci niepełnosprawne do otwarcia się na
kontakty społeczne,
* pozwala wykorzystać publiczne galerie do pokazania szerokiej publiczności prac plastycznych
uzdolnionych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Zarząd FUNDACJI PROCURO, w roku 2019 pracował w składzie jednoosobowym.
Prezes Zarządu
Bożenna Dowgiałło

