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Współpracowaliśmy 
z lokalnymi 

społecznościami

Pomagaliśmy 
osobom 

indywidualnym

Inicjowaliśmy 
wolontariat 
pracowniczy



• Zakupy sprzętu 
i artykułów sportowych 
dla dzieci i młodzieży

• Organizację wydarzeń 
sportowych

SPORT

• Wyjazdy rehabilitacyjnie, 
integracyjne, edukacyjne 
oraz organizację wydarzeń 
i projektów dedykowanych 
dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnością

INTEGRACJA

• Wydarzenia edukacyjne

• Zakupy pomocy 
dydaktycznych 
i artykułów 
edukacyjnych

EDUKACJA

• Zakupy sprzętu 
i artykułów medycznych

ZDROWIE

• Organizację imprez 
charytatywnych

• Działalność organizacji 
charytatywnych oraz 
placówek opiekuńczo-
wychowawczych

FILANTROPIA

Współpracowaliśmy z lokalnymi społecznościami
angażując się w różnego rodzaju inicjatywy lokalnych organizacji. To wszechstronne zaangażowanie miało na celu wsparcie 
szerokiego grona organizacji, które działają w naszym najbliższym otoczeniu. Współfinansowaliśmy m.in.. 



w Bydgoszczy

Dofinansowaliśmy wyjazd wychowanków
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ – SPECJALNEJ

na wycieczkę edukacyjno-integracyjną

Dzieci, szczególnie te z niepełnosprawnością, potrzebują w 
procesie uczenia wszechstronnej aktywności. Coroczne wyjazdy 
organizowane przez Szkołę cieszą się dużym zainteresowaniem, 

stanowiąc ważny element uczenia się i poznawania świata. 



Ufundowaliśmy nagrody  dla uczestników 
Festiwalu ekspresji dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością „W krainie bajek i baśni” 
organizowanego dla dzieci i młodzieży przez 

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 1

Podniesienie samooceny, umożliwienie wyrażenia swoich 
emocji, pokazanie możliwości dzieci - to tylko niektóre 

z celów, które przyświecają temu wydarzeniu 
organizowanemu w Bydgoszczy już od wielu lat.

w Bydgoszczy



w Brzesku

Przekazaliśmy dofinansowanie na obóz sportowy zorganizowany 
przez STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SEKCJI PŁYWACKIEJ BOSIR TEAM dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji 

Dofinansowaliśmy turniej piłki nożnej zorganizowany z okazji Dnia Dziecka 
przez BRZESKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 

W wydarzeniu pełnym atrakcji i dobrych emocji uczestniczyło ok. 3 tys. dzieci i młodzieży z powiatu brzeskiego.



Współfinansowaliśmy II Charytatywny Bieg Mikołajkowy 
zorganizowany przez BRZESKI KLUB BIEGACZA VICTORIA

Na linii startu stawiło się ok. 450 zawodników, którzy zamiast wpisowego  przynieśli paczki świąteczne dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu brzeskiego. 

w Brzesku



Sfinansowaliśmy Projekt „Inni ale tacy sami” 
organizowany przez MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BRZESKU
zaplanowany jako cykl całorocznych wydarzeń integrujących 

osoby z niepełnosprawnością w najbliższym otoczeniu

Założeniem autorów Projektu była integracja młodzieży z różnych środowisk 
poprzez stworzenie im możliwości ekspresji w poezji, muzyce, sztukach plastycznych 

i tańcu. Na gruncie kulturalno-artystycznym, jak napisali w założeniach do Projektu 
autorzy,  młodzież łatwiej nawiązuje współpracę  i buduje pozytywne relacje. 

w Brzesku



Dofinansowaliśmy wyjazd integracyjny dla podopiecznych
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM 

„W STRONĘ TĘCZY” W ZŁOTEJ

Stowarzyszenie od lat wspiera wychowanków 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotej, 

a jego wolontariusze to nauczyciele Ośrodka, którzy z oddaniem towarzyszą 
swoim podopiecznym zarówno w czasie nauki, jak i odpoczynku.

w Brzesku



Pomoc finansową na rzecz podopiecznego
STOWARZYSZENIA 

NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY - NADZIEJA

Przekazaliśmy pomoc charytatywną 
dla podopiecznych 

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „OCHRONKA”

Ochronka to dla wielu wychowanków jedyny dom, w którym 
opiekunowie i siostry zakonne z największą troską pełnią rolę 

najbliższej rodziny.

w Brzesku

From: Zarząd OSP <ospjaworsko@wp.pl>  
Sent: Monday, March 6, 2017 11:12 AM 
To: fundacja <fundacja@canpack.eu> 
Subject: Podziękowania za wsparcie 
 
W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworsku, wszystkich druhen i 
druhów składamy Państwu serdeczne podziękowania za okazaną pomoc. 
Udzielone wsparcie finansowe pozwoliło zrealizować zakup sprzętu, którego wykorzystanie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób poszkodowanych oraz usprawni nasze działania 
ratownicze. 
Jesteśmy wdzięczni za okazane serce i życzliwość. 
Z poważaniem  
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworsku 

Ufundowaliśmy sprzęt do bezpiecznego 
transportu osób poszkodowanych dla 

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JAWORSKU

Niejednokrotnie to druhowie-ochotnicy docierają pierwsi 
na miejsce zdarzenia. 



Ufundowaliśmy nagrody dla uczestników 
pikniku edukacyjnego „Z nami bezpieczniej” organizowanego 

przez BRZESKĄ POLICJĘ

w Brzesku

Wydarzenie było szczególną okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży 
zasad bezpiecznego zachowania w czasie rozpoczynających się wakacji oraz 

sposobów udzielania pierwszej pomocy. 



w Dębicy

Przekazaliśmy dofinansowanie na zakup akcesoriów sportowych 
dla dzieci trenujących w STOWARZYSZENIU DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA
oraz ufundowaliśmy dla nich sprzęt sportowy – fotokomórki do pomiaru prędkości

Obecnie pod opieką trenerów i wolontariuszy działających w Stowarzyszeniu trenuje ok. 350 dzieci, a jednym z celów jaki 
sobie stawiają opiekunowie oprócz szkolenia i wychowania jest zaszczepienie wśród dzieci potrzeby ruchu i aktywnego 
spędzania wolnego czasu.



w Krakowie

Dofinansowaliśmy Turniej umiejętności indywidualnych 
gry w hokeja „Kryształowa Łyżwa” 
organizowany przez STOWARZYSZENIE CZAS NA HOKEJ

Ufundowaliśmy wyposażenie gabinetu terapii widzenia 
dla SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 
DLA DZIECI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

Jak napisali organizatorzy  - radość z jazdy na lodzie może dawać pasję 
do aktywności fizycznej na wiele lat.

Krakowski Ośrodek stanowi ważne centrum edukacji, doradztwa i rehabilitacji dzieci i młodzieży
z dysfunkcją wzroku w szerokim przedziale wiekowym  – od najmłodszych lat 
poprzez dzieci i młodzież na wszystkich etapach kształcenia.



w Krakowie

Współfinansowaliśmy Projekt 
„Szkoła dla rodziców dzieci chorych na Zespół Tourette’a” 

zorganizowany przez
POLSKIE STOWARZYSZENIE SYNDROM TOURETTEA

Jak napisali pomysłodawcy Projektu: „Zwiększenie kompetencji 
rodziców dzieci dotkniętych tym schorzeniem pomoże nam oraz 

naszym dzieciom lepiej funkcjonować w rodzinie, 
środowisku szkolnym i lokalnym”. 

Dla wychowanków 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ MAŁY KSIĄŻE 

PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ PROJEKT ROZ
ufundowaliśmy artykuły sportowe i edukacyjne



We współpracy z CP RECYCLING 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A., 

organizatorem zbiórki opakowań 
aluminiowych po napojach 

w Krakowie

oraz dzięki zaangażowaniu FUNDACJI WYSPY SZCZĘŚLIWE   
ufundowaliśmy sprzęt medyczny oraz akcesoria pomocnicze

na potrzeby oddziału onkologii i hematologii 
UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO

W PROKOCIMIU 



Współfinansowaliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci 
zorganizowane przez FUNDACJĘ POLARIS w ramach Klubu Małego Ratownika 
wydarzenia towarzyszącego Ogólnopolskiemu Kongresowi Ratowników Medycznych

Podczas tegorocznych zajęć przeszkolonych zostało ok. 120 dzieci. Była to również znakomita okazja  do odświeżenia wiedzy z zakresu 
pierwszej pomocy dla opiekunów towarzyszących dzieciom. 

Dofinansowaliśmy zakup maty do treningów dla dzieci i młodzieży trenującej w sekcji judo 
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO WISŁA

Na co dzień w sekcji trenuje ok. 200 dzieci, a mata służy dodatkowo uczniom pobliskich szkół.

w Krakowie



Dofinansowaliśmy X Żorski Bieg Uliczny organizowany przez 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŻORACH

Największa impreza biegowa w Żorach zgromadziła na starcie prawie 1800 
osób, a uczestnicy obu tras – Biegu Głównego na 10 km i Biegu po Zdrowie 
na 2,5 km przebiegli łącznie 1070 km.

w Orzeszu



• Zakupy sprzętu dla osób z 
niepełnosprawnością

• Świadczenia i turnusy 
rehabilitacyjne

INTEGRACJA

• Specjalistyczne, kosztowne 
zabiegi medyczne

• Koszty leczenia w czasie 
długotrwałej choroby 

ZDROWIE

• Bieżące potrzeby w nagłych 
bądź trudnych sytuacjach 
losowych

FILANTROPIA

Pomagaliśmy osobom indywidualnym
wspierając tych, którzy znaleźli się  w trudnej sytuacji, 
mieszkańców Bydgoszczy, Brzeska, Dębicy, Krakowa, Orzesza i najbliższych okolic, 
finansując bądź przekazując wsparcie na:



Czas na wolontariat

Inicjowaliśmy wolontariat pracowniczy
i dzięki zaangażowaniu pracowników mogliśmy zrealizować Projekty, 
w ramach których powstały: 

w Brzesku  

w Krakowie

Świąteczny upominek

W Krakowie

Ogród Sensoryczny – ogród zmysłów
na rzecz podopiecznych 

Domu Pomocy Społecznej
„Ochronka”

Ścieżka Sensoryczna – czwarty etap Alei Złotych Serc
na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Indywidualne prezenty 
dla każdego z wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych 
z terenu Krakowa objętych projektem 

oraz dzieci z rodzin podopiecznych Fundacji
w najtrudniejszej  sytuacji. 



naszym DARCZYŃCOM – Spółkom z Grupy CANPACK,
którzy powierzając nam środki finansowe umożliwili realizację tych wszystkich działań,

Dziękujemy serdecznie

naszym WOLONTARIUSZOM, 
za poświęcony czas i zaangażowanie w urzeczywistnienie Projektów Fundacji

oraz WSZYSTKIM PAŃSTWU wspierającym działalność Fundacji,
za życzliwość oraz wsparcie w realizacji działalności dobroczynnej.


