
Raport do sprawozdania z działalności Fundacji Can-Pack za 2018 r.



Współpraca z 
lokalnymi 
społecznościami

▪ Sport

▪ Integracja

▪ Edukacja

▪ Zdrowie

▪ Pomoc charytatywna

Chcemy być dobrym sąsiadem, 
dlatego też, tam gdzie Grupa 
CANPACK prowadzi swoją działalność 
staramy się odpowiadać na potrzeby 
lokalnych społeczności. 

Różnorodność oczekiwań jest bardzo 
duża, stąd nasze wielokierunkowe 
zaangażowanie.



W Brzesku i okolicach

OSP Rzezawa Przekazaliśmy sprzęt ratownictwa medycznego.

Brzeskie Stowarzyszenie 

Kobiet z problemami 

onkologicznymi

Dofinansowaliśmy Projekt „Zdążyć przed chorobą” w ramach 

którego Stowarzyszenie prowadzi działania edukacyjne, 

organizuje badania profilaktyczne, zajęcia rehabilitacyjne 

oraz spotkania integracyjne.

Brzeski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji

Dofinansowaliśmy „Mobilne miasteczko rowerowe” w ramach 

organizacji Dnia Dziecka.

Stowarzyszenie Regiony 

Nowych Szans VESNA –

z Gnojnika

Dofinansowaliśmy Projekt „Proste plecki”, w ramach którego 

przeprowadzono diagnozę wad postawy w grupie 150 dzieci 

- przedszkolaków powiatu brzeskiego, a dla ich rodziców 

zorganizowano zajęcia edukacyjne w zakresie profilaktyki i 

leczenia wad postawy.

Miejski Ośrodek Kultury 

w Brzesku 

Dofinansowaliśmy Projekt „Postaw na rodzinę”.

Stowarzyszenie MOC 

RADOŚCI z Jodłówki

Dofinansowaliśmy Projekt „Lekcja patriotyzmu z rtm. 

Witoldem Pileckim”.

Stowarzyszenie „W 

Stronę Tęczy” ze Złotej

Dofinansowaliśmy wyjazd podopiecznych Specjalnego 

Ośrodka Wychowawczego na turnus rehabilitacyjny.

Sekcja pływacka przy SP 

nr 2 w Brzesku

Dofinansowaliśmy zakup strojów sportowych dla 

zawodniczek/zawodników trenujących w sekcji.

Uczniowski Klub 

Sportowy Feniks 

działający przy SP w 

Jasienu

Dofinansowaliśmy zakup sprzętu sportowego  dla 

wychowanków trenujących w klubie.

Dom Pomocy Społecznej 

„Ochronka”

Ufundowaliśmy indywidualne paczki świąteczne dla 

wychowanków placówki.



Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tego dnia jak co roku na stadionie 
OKS odbył się turniej piłkarski, były 
gry, zabawy i wiele radości. 
W wydarzeniu udział wzięło ok. 4 tys. 
osób – dzieci i ich opiekunów.



Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
„Postaw na rodzinę”

Projekt powstał z myślą o rodzinach, 
szczególnie tych, w których są osoby 
z niepełnosprawnością. Do udziału 
zaproszono wychowanków placówek 
edukacyjnych, opiekuńczych, 
integracyjnych oraz ich rodziny. 



Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku 
„Postaw na rodzinę”

Dzięki zaaranżowanym działaniom –
w formie konkursów, warsztatów, 
widowisk, pikników, koncertów –
dzieci, młodzież oraz ich opiekunowie 
mieli okazję do wspólnych spotkań, 
nawiązywania relacji oraz poznawania 
swoich środowisk.



Stowarzyszenie MOC RADOŚCI -
„Lekcja Patriotyzmu z rtm. 
Witoldem Pileckim”

Projekt którego głównym celem było 
upamiętnienie wielkiego bohatera 
zakładał organizację licznych 
wydarzeń. Przeprowadzono konkursy 
- wiedzy, plastyczny, literacki, 
zorganizowano bieg pamięci 
bohatera, a całość połączyła 
uroczystość odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej. 



Stowarzyszenie MOC RADOŚCI -
„Lekcja Patriotyzmu z rtm. 
Witoldem Pileckim”

„Lekcja..” była dodatkowo okazją do 
integracji i rozwoju lokalnej 
społeczności.  



Stowarzyszenie „W Stronę Tęczy” 
w Złotej

Członkowie Stowarzyszenia to 
w dużej mierze nauczyciele SOSW, 
którzy jak co roku dokładają wszelkich 
starań by zorganizować swoim 
wychowankom chwilę wytchnienia 
i zaproponować dodatkowe zajęcia. 

W czasie dwutygodniowego wyjazdu 
dzieci i młodzież korzystała 
z profesjonalnych zabiegów 
rehabilitacyjnych, a wolnych chwilach 
zwiedzała okolicę.



W Krakowie i okolicach 

Uniwersytecki Szpital 

Dziecięcy Prokocimiu

Ufundowaliśmy sprzęt medyczny oraz pomocniczy na 

potrzeby Oddziału Onkologii i Hematologii – we współpracy 

z CP RECYCLING Organizacja Odzysku Opakowań oraz 

dzięki zaangażowaniu Fundacji „Wyspy Szczęśliwe”.

Fundacja Super Power, 

Kraków

Dofinansowaliśmy Projekt „Drużyna AA” skierowany do 

młodych osób z zespołem Aspergera, które wchodzą na 

rynek pracy.

Fundacja Zdrowie Dziecka Dofinansowaliśmy wyposażenie Sali Terapii Zajęciowej  

Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie 

Stowarzyszenie Latarnia, 

Kraków

Dofinansowaliśmy zajęcia organizowane przez 

Stowarzyszenie dla lokalnej społeczności. Wolontariusze 

Stowarzyszenia skupiają wokół siebie różne pokolenia od 

najmłodszych po najstarszych, bo jak piszą „każdy może 

dać coś drugiej osobie i coś równie ważnego otrzymać”.

Stowarzyszenie Gaudiem

et Spes

Dofinansowaliśmy zajęcia sportowe organizowane dla 

wychowanków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krakowie.

Fundacja POLARIS, 

Kraków

Dofinansowaliśmy zajęcia w ramach Klubu Małego 

Ratownika.



Fundacja Zdrowie Dziecka - Sala 
Terapii Zajęciowej

Fundacja działa przy Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym 
im. Św. Ludwika, którego częścią jest 
Małopolskie Centrum Rehabilitacji w 
Radziszowie. Jego działalność służy 
poprawie warunków leczenia małych 
pacjentów.



Fundacja POLARIS – Klub Małego 
Ratownika

Zajęcia Kluby Małego Ratownika 
organizowane są każdego roku jako 
wydarzenia towarzyszące  
Ogólnopolskiemu Kongresowi 
Ratowników Medycznych.

W czasie zajęć ratownicy oraz 
studenci uczą dzieci poprzez zabawę 
jak reagować w sytuacji zagrożenia, 
jak wezwać pierwszą pomoc lub jak 
samodzielnie jej udzielić. 



A także

Branżowa Szkoła I 

Stopnia, Specjalna w 

Bydgoszczy

Dofinansowaliśmy wyjazd wychowanków szkoły – dzieci

i młodzieży z niepełnosprawnością na wycieczkę 

edukacyjną. Wyjazd cieszy się bardzo dużym 

zainteresowaniem wychowanków, a nauczyciele widzą we 

wspólnych wyjazdach dużą wartość dodaną, stąd też 

starają co roku o wspólne wyjazdy.

Stowarzyszenie Dziecięca 

Akademia Piłkarska w 

Dębicy

Dofinansowaliśmy Projekt „Trenujemy z pasją”.

Orzesze Dofinansowaliśmy organizację Koncertu Charytatywnego 

na rzecz jednego z mieszkańców Orzesza organizowanego 

na Stadionie Miejskim.

Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Żorach

Dofinansowaliśmy organizację XI Biegu Ulicznego.

Znajdź Pomoc Wsparliśmy działania Fundacji działającej na rzecz osób z 

chorobą nowotworową.



Stowarzyszenie Dziecięca 
Akademia Piłkarska w Dębicy



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Żorach – Bieg Uliczny

W imprezie, organizowanej tradycyjnie 
od 11 lat, wzięło udział 1699 
zawodników i zawodniczek oraz 
ogromna rzesza kibiców zgromadzona 
na trasie biegu.



Wsparcie dla osób 
indywidualnych

W oparciu o zasady opisane 
w Regulaminie, pomocą objęliśmy 
osoby z lokalnych społeczności, które 
znalazły się w wyjątkowo trudnej 
sytuacji, finansując bądź przekazując 
wsparcie na:

• zakupy specjalistycznego sprzętu, 
świadczenia i turnusy 
rehabilitacyjne, likwidację barier 
architektonicznych  dla osób z 
niepełnosprawnością, 

• specjalistyczne, kosztowne zabiegi 
medyczne i koszty leczenia w 
długotrwałej chorobie,

• pomoc  w nagłych sytuacjach 
losowych.



Wolontariat 
pracowniczy

To pozytywna energia i zaangażowanie 
pracowników GRUPY CP. Dzięki nim 
zrealizowaliśmy Projekty:

• Czas na Wolontariat - w którym 
wolontariusze, przy wsparciu 
finansowawym ze środków Fundacji 
zrealizowali własne Projekty dla 
lokalnych społeczności.

• Świąteczny Upominek, w ramach 
którego dzieci z okolicznych 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych otrzymały 
wyjątkowe  paczki świąteczne.



Czas na Wolontariat

SZATNIA DLA GIMNASTYCZEK na 
rzecz Sekcji Gimnastyki Sportowej 
działającej przy TS Wisła

TAJEMNICZY OGRÓD  na rzecz 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
Brzesku

MONITORING WIZYJNY na rzecz 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 
Łoniowej

DWIE GODZINY DLA RODZINY na 
rzecz Świetlicy w Jodłówce



Sport Amatorski

Dzięki czynnemu udziałowi 
pracowników Grupy CP 
przyłączyliśmy do Poland Business 
Run – charytatywnego Biegu 
Sztafetowego.



Dziękujemy!!!


