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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Październiku 2014 roku pod
nr. KRS 0000528252. Prezesem Fundacji jest Michał Nowak W Radzie Fundacji zasiadają: Łukasz
Jarski, Anna Ziółkowska oraz Bogumił Pawlak. Fundator Paweł Wojnarowski.
Fundacja starała się pozyskać środki finansowe poprzez udział w konkursach jednakże pomimo
wstępnych ocen pozytywnych, nie uzyskiwała odpowiedniej ilości punktów na kolejnych etapach.
Działania Fundacji w 2017 roku polegały na :
14.01.2017 dokonaliśmy aktualizacji nowych pytań Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w bezpłatnej
aplikacji stworzonej przez fundatora. Aplikacja została udostępniona w Google Play i pobrana przez
27 000 użytkowników.
Podjęliśmy współpracę z Szkołą Podstawą w Dziekanowicach w zakresie prowadzenia bezpłatnych
zajęć pierwszej pomocy dla uczniów. Z zajęć cyklicznie korzystało 10 uczniów.
Wsparliśmy zbiórkę żywności organizowaną przez MGOPS Dobczyce.
W styczniu zorganizowaliśmy charytatywny pokaz pierwszej pomocy dla Patryka w Brzączowicach
w którym uczestniczyło ponad 50 osób.
25.01.2017 zmodyfikowaliśmy stronę internetową fundacji. Wykonał ją bezpłatnie fundator.
Od 5.02.2017 dołączyliśmy do promowania charytatywnego „Biegu dla Patryka”.
A od 12.02.2017 wspomagaliśmy promocję charytatywnego ,,Rajdu dla Patryka”.
W ramach współpracy z MGOPS Dobczyce pomogliśmy promować koncert charytatywny Zespołu
Pieśni i Tańca w Wieliczce.
Promowanie Wielkanocnej Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności i MGOPS Dobczyce.
12.05.2017 podpisaliśmy umowę współpracy z Zespołem Szkół im. J. Tischnera w Dobczycach.
Przeprowadziliśmy bezpłatne szkolenie dla 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Dobczycach im. Józefa
Tischnera.
Współorganizowaliśmy obóz dla 40 uczniów klasy ratowniczej. Przedstawiliśmy problematykę opieki
nad pacjentem: urazowym oraz jeżdżącym na wózku, leżącym, niewidomym.
27.05.20-17 wzięliśmy udział w Kalejdoskopie Partnerstwa.
Pokaz Pierwszej Pomocy dla ok 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Glichowie.
27.05.2017otrzymalismy potwierdzenie objęcia Patronatem Honorowym przez Burmistrza Gminy
i Miasta Dobczyce Pawła Machnickiego nad Akcją „Miejsca Przyjazne Wózkowiczom”.
Spotkanie integracyjne z Januszem Świtajem, studentem psychologii i niepełnosprawnym
tetraplegikiem.
Dokonaliśmy aktualizacji nowych pytań KPP w bezpłatnej aplikacji stworzonej przez fundatora.
Aplikacja udostępniona w Google Play.
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Ogłosiliśmy nabór wolontariuszy do Korpusu Kadetów.
Prowadziliśmy cykliczne zajęcia pierwszej pomocy przedmedycznej w Gimnazjum
w Wiśniowej.
Przeprowadziliśmy prelekcje dla maturzystów Liceum Ratowniczego w Dobczycach zapoznając ich
ze specyfiką opieki nad pacjentami wentylowanymi oraz sparaliżowanymi. Prezes Fundacji zapoznał
ich z sprzętem służącym do pielęgnacji i podstawowych zabiegów medycznych wykonywanych
w warunkach domowych.
Przeprowadziliśmy bezpłatne pokazy dla ok 100 uczniów Szkoły Podstawowej nr1 im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego w Dobczycach. Rozpoczęliśmy prowadzenie cyklicznych bezpłatnych zajęć
pierwszej pomocy dla 19 kadetów.
Kontynuowaliśmy wolontarystyczne prelekcje na temat pierwszej pomocy przedmedycznej dla 26
druhów Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Kędzierzynce.
Wzięliśmy udział w festynie "WYPAS KOZ". Podczas festynu rozdane zostały maskotki z logiem
fundacji w zamian za wypełnienie ankiety wskazującej miejsca przyjazne Wózkowiczom. Akcja
,,Miejsca Przyjazne Wózkowiczom” : Akcja polega na promowaniu miejsc łatwo dostępnych dla osób
poruszających się na wózkach. Do fundacji wpłynęło 20 ankiet.
W listopadzie przeprowadziliśmy instruktaż dla 10 OPIEKUNÓW - zastępów kadeckich.
Fundacja prowadzi swoją stronę internetową oraz strony na portalach społecznościowych.
Wykorzystując powyższe możliwości techniczne systematycznie promujemy działania prozdrowotne,
dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomocy socjalnej, pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i do tej pory nie prowadziła zbiórek na cele
statutowe.
Prezes Fundacji
Michał Nowak
W jego imieniu podpis składa upoważniony pełnomocnik.

