
Zaproszenie do współpracy 

przy tworzeniu

Centrum Rehabilitacji



Fundacja Poland Business Run

Fundacja Poland Business Run jest organizatorem

największego biegu charytatywnego w Polsce. W 2017 roku,

w 8 miastach wystartowało razem 20 135 biegaczy, dzięki

którym zebraliśmy ponad 1 651 197 złotych brutto.

W 2017 roku przekazaliśmy ponad milion złotych na pomoc

212 osobom z niepełnosprawnościami, finansując zakup

sprzętu, protez, rehabilitacji i konsultacji psychologicznych

kim jesteśmy?.

KRAKÓW   WARSZAWA   POZNAŃ   WROCŁAW   GDAŃSK   ŁÓDŹ   KATOWICE   LUBLIN

https://www.youtube.com/watch?v=tfxrMsSNH2U
https://www.youtube.com/watch?v=tfxrMsSNH2U


Beneficjenci 

1 019 216 zł

2016

1 005 648 zł

2015

753 122 zł

2014

400 000 zł

2013

40 000 zł

2012

1 1

10 3

24 5

26 6

78 7

Miasta 1 651 197,80 zł

2017

212 8

*w 2016 i 2017 roku w gronie beneficjentów znalazły się organizacje pozarządowe , w ramach współpracy 

wsparcie otrzymało kilkadziesiąt osób. 

Poland Business Run



Centrum Rehabilitacji

Centrum Rehabilitacji skupi specjalistów posiadających

doświadczenie w pracy z osobami po amputacjach i będzie

w pełni dostosowane do potrzeb osób z

niepełnosprawnościami narządów ruchu.

W 2017 roku otrzymaliśmy od Grupy Buma 2 lokale

i nasze marzenia o Centrum stały się rzeczywistością.

Teraz potrzebujemy Państwa wsparcia, aby móc

wyposażyć naszą przestrzeń i zaprosić do niej osoby z

niepełnosprawnościami.

na czym to polega?



Centrum Rehabilitacji

na jakim etapie jesteśmy?

W lokalach prowadzone są prace wykończeniowe. Przed nami jeszcze

umeblowanie i zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Tak wygląda przestrzeń, którą chcielibyśmy zaaranżować zgodnie z

przygotowanymi planami.



Centrum Rehabilitacji

Na uruchomienie Centrum składa się wiele elementów:

• Materiały i usługi budowlane

• Sprzęt medyczny

• Meble biurowe

• Sprzęt IT i oprogramowanie

Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe lub zakup 

produktów z naszej listy potrzeb

potrzebny sprzęt i materiały.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/130Jrzu7FIqVKtmiNiyq_5coWWTg5nDnSOw5XNxk60p8/edit?usp=sharing


Centrum Rehabilitacji

pomagasz, zyskujesz.

Świadczenia Partner Główny Partner Złoty Partner Srebrny Partner Brązowy

Tytuł Partnera Centrum Rehabilitacji x x x x

Logotyp i opis naszej współpracy na stronie www x x x x

Przedstawienie na Fanpage x x x

Logotyp w materiałach dotyczących Centrum x x x

Logotyp w mailingu przedstawiającym Centrum uczestnikom 
Poland Business Run 2018

x x

Logotyp/ujęcia w filmie z powstawania Centrum x x

Przygotowanie i wysłanie informacji prasowej o współpracy x x

Udział w konferencji prasowej otwierającej Centrum x

Podziękowanie na Gali Poland Business Run x

Wybrana sala imienia Twojej firmy – tabliczka, ściana ze spójną 
identyfikacją wizualną, komunikacja działań wykonywanych w 
salce na Fanpage i w aktualnościach 

x

Świadczenia ustalane indywidualnie x

Kwota wsparcia lub zakup sprzętu o wartości powyżej 30 000 zł 15 000 do 30 000 zł 5 000 do 15 000 zł do 5 000 zł



Grzegorz Ludwin

Fundraising Manager

Tel. 511-614-144 

g.ludwin@polandbusinessrun.pl

Centrum Rehabilitacji 
Zapraszamy do kontaktu

mailto:g.ludwin@polandbusinessrun.pl

