Raport Roczny 2018

Szanowni Państwo,
oddaję w Państwa ręce Raport Roczny z działalności Fundacji Poland Business Run,
będący podsumowaniem kolejnego roku intensywnej pracy.
Jak część z Państwa wie, naszą misją od dnia założenia organizacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością ruchową, wsparcie ich aktywizacji zawodowej i niwelowanie barier społecznych. By móc te cele realizować, wdrażamy projekty o charakterze społecznym i charytatywnym, z których największym jest biznesowa sztafeta
Poland Business Run.
Dzięki uzyskanym środkom „stawiamy na nogi” kolejne osoby z dysfunkcjami narządów ruchu, dofinansowując zakup protez i sprzętu ortopedycznego, fundując konsultacje psychologiczne oraz cenne godziny rehabilitacji.
W 2018 r. wsparciem objęliśmy 84 beneficjentów z całego kraju. Łącznie, od początku istnienia projektu Poland Business Run, zmieniliśmy jakość życia ponad 434 osób
z niepełnosprawnością ruchową. W tym roku powołaliśmy do życia także Centrum
Rehabilitacji Poland Business Run Znowu w Biegu, pierwsze w Polsce miejsce oferujące kompleksową pomoc osobom po amputacjach.
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu wspaniałych osób,
firm, instytucji i organizacji. Raport, który trzymacie Państwo w rękach, jest więc nie
tylko podsumowaniem kolejnego roku naszej pracy, ale i ukłonem w stronę wszystkich, którym misja naszej Fundacji nie jest obojętna i którzy pomagają nam dzień
po dniu walczyć o lepsze jutro dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Jest także
zaproszeniem do kontaktu i współpracy z nami w przyszłości.

Zapraszam do lektury!
Agnieszka Pleti,
Prezes Fundacji Poland Business Run

Łączymy polski biznes w szczytnym celu poprzez
charytatywną sztafetę Poland Business Run

Aktywizujemy osoby z niepełnosprawnością ruchową poprzez
sport – Adaptive Snow Camp 2018

Działania Fundacji
Poland Business Run

Wspieramy aktywizację zawodową osób z dysfunkcjami
narządów ruchu, jednocześnie oferując nieocenioną pomoc
mobilnych asystentów osobom po amputacjach – projekt
Trenerzy Wsparcia

Dofinansowujemy sprzęt medyczny
i protezy, fundujemy rehabilitację

Oferujemy kompleksową pomoc
osobom po amputacjach w Centrum
Rehabilitacji Znowu w Biegu

Jesteśmy w kontakcie i integrujemy
naszych podopiecznych podczas
Dnia Beneficjenta

Poland Business Run
Największym z naszych projektów jest charytatywna sztafeta biznesowa Poland
Business Run. Co roku pracownicy polskich firm, korporacji i instytucji dobierają
się w 5-osobowe drużyny i stają na starcie w szczytnym celu. Środki z opłat
wpisowych przekazujemy na wsparcie naszych beneficjentów.
W tym roku bieg odbył się 2 września jednocześnie w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach,
Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie i Rzeszowie.
Dodatkowo w 2018 r. zorganizowaliśmy Janosik Business Run, czyli pierwszą sztafetę biznesową
górskim szlakiem, a także bieg Kosovo Business Run, w którym wzięli udział żołnierze stacjonujący
w bazie wojskowej, by pomóc swoim kolegom rannym w czasie wykonywania misji.

1,7 mln zł
Środki zebrane na pomoc
osobom z niepełnosprawnością
ruchową

9
Liczba miast-gospodarzy
*8 w 2017 r.

*1,6 mln zł w 2017 r.

22 475
Liczba Biegaczy
*20135 w 2017 r.

1542
Liczba firm, które wystawiły swoje drużyny
*1363 w 2017 r.

98% biegaczy deklaruje, że
z dużym prawdopodobieństwem
poleci nasz bieg znajomym

Kupujemy sprzęt i „stawiamy na nogi”
Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że koszt profesjonalnej protezy ręki czy nogi to wydatek od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Większości osób niestety na to nie stać, dlatego oprócz
powrotu do zdrowia, borykają się także ze zdobyciem środków na sztuczną kończynę lub sprzęt
medyczny, by móc wrócić do sprawności i samodzielności. W takich przypadkach pomaga nasza
Fundacja.
Do 2017 r. udało nam się wesprzeć 350 osób z niepełnosprawnością narządów ruchu. W ramach
tegorocznej edycji Poland Business Run zebraliśmy kwotę brutto: 1 773 574, 44 zł, dzięki której
wsparcie otrzymało 84 kolejnych beneficjentów.

Pomoc udzielona w 2018 r.
84 – liczba beneficjentów, w tym:
37 – protezy i ich komponenty
13 – wózki oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
2810 – godziny rehabilitacji
603 936, 78 zł – środki przeznaczone na protezy kończyn i ich komponenty
132 046, 00 zł – wartość zakupionego sprzętu medycznego

280 990, 60 zł – fundusze na cenne godziny rehabilitacji
250 000, 00 zł – środki na utworzenie Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu
„Moim marzeniem było mieć w domu urządzenie, które pomoże mi stać na nogach. Otrzymana pomoc będzie dla mnie ogromnym wsparciem w rehabilitacji. Zakupiony pionizator pozwoli mi ćwiczyć
codziennie. Dotychczas mogłem to robić jedynie 1-2 razy w tygodniu na zajęciach z rehabilitantem.”
Grzegorz Pala, beneficjent Warszawa Business Run 2018
„Wchodząc na boisko i siadając na wózku sportowym, zapominam o wszystkim dookoła. Liczy się tylko gra. Nowy sprzęt, na który sam nie mogłem sobie pozwolić, będzie dla mnie ogromną motywacją,
by mierzyć wysoko i wyznaczać sobie kolejne cele. Będę mógł jeszcze więcej trenować, nie martwiąc
się tym, że wózek do rugby gdzieś pęknie i trzeba będzie go znów naprawiać.”
Łukasz Brudek, beneficjent Rzeszów Business Run 2018
„Proteza, której teraz używam, ma już blisko 10 lat i jest mocno sfatygowana. Kosz biodrowy jest niewygodny i utrudnia mi funkcjonowanie. Testowałam już kosz, który będę mieć w nowej protezie, czuję
się w nim stabilnie i bezpiecznie. A elektroniczne kolano zwiększy komfort mojego życia. Właśnie
skończyłam studia i szukam pracy, więc nowa proteza będzie mi bardzo potrzebna.”
Ewa Harapin, beneficjentka Wrocław Business Run 2018

Zapewniamy kompleksową rehabilitację – Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu
Wiemy, jak wielką rolę w powrocie do zdrowia i samodzielności
odgrywa rehabilitacja. Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu jest
pierwszym ośrodkiem w kraju skupiającym specjalistów z doświadczeniem w pracy z osobami po amputacjach.
Beneficjenci naszej Fundacji i inni pacjenci odnajdą w nim kompleksowe wsparcie, m.in. fizjoterapeuty, ortopedy, diabetologa,
dietetyka, geriatry, podologa i psychotraumatologa. Możliwa jest
również kompleksowa rehabilitacja, w tym skuteczna terapia
sensoryczna. Wszystkie spotkania ze specjalistami dobierane są
według indywidualnych potrzeb. Na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne zapraszamy do Krakowa osoby z całego kraju.

„Do tej pory nie odważyłam się sama
chodzić, a dziś przeszłam bez żadnej
pomocy kilka kroków. To niesamowite
uczucie.”
Marta Matuszewska, beneficjentka Łódź
Business Run 2018, pierwsza
uczestniczka turnusu rehabilitacyjnego

Wyposażenie ośrodka w nowoczesny sprzęt, w pełni przystosowany do pracy z osobami po amputacjach, było
możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Krakowa. Fundacja Znowu w Biegu, powołana do opieki nad
centrum, otrzymała niezbędne fundusze w ramach otwartego konkursu na realizację zadania pn. Utworzenie
Centrum Rehabilitacji dla Osób Amputowanych ogłoszonego przez krakowskie Biuro ds. Ochrony Zdrowia.

Zarażamy pasją! – Adaptive Snow Camp 2018
Wiemy, że uprawianie sportu może znacząco podnosić jakość życia osób z niepełnosprawnością ruchową oraz
pozytywnie wpływać na stan ich zdrowia fizycznego. Dlatego w styczniu 2018 r. zorganizowaliśmy w Szczyrku
Adaptive Snow Camp 2018 – pierwszy w Polsce obóz snowboardowy dedykowany osobom z dysfunkcjami narządów ruchu i po amputacjach.

Nauka jazdy na snowboardzie:
30 godzin zajęć praktycznych
10 godzin zajęć teoretycznych

Kadra złożona z instruktorów snowboardu, w tym paraolimpijczyka
Wojciecha Taraby, a także fizjoterapeuty, serwisanta, psychologa
i protetyka.

Wspieramy aktywizację zawodową
osób z niepełnosprawnością ruchową
– Projekt Trenerzy Wsparcia
Trenerzy Wsparcia to osoby, które nauczyły się samodzielnie
poruszać na wózku lub protezie i wróciły do codziennych obowiązków. Doskonale rozumieją każdy etap związany z oswajaniem nowej rzeczywistości i są w stanie wczuć się w potrzeby
głównych odbiorców projektu – osób na wózku inwalidzkim,
a także oczekujących na zabieg amputacji lub będących tuż
po nim.
Trenerzy Wsparcia towarzyszą pacjentom w trakcie leczenia i/lub po amputacji. Dokonują analizy potrzeb
podopiecznego i udzielają mu indywidualnie dostosowanej pomocy. Jednocześnie otrzymują możliwość
rozwoju i aktywizacji zawodowej.
Realizacja tej inicjatywy była możliwa dzięki wsparciu finansowemu w ramach projektu Innowacje na
ludzką miarę. Druga edycja projektu została zrealizowana ze środków State Street Foundation.
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Cele:
Aktywizacja zawodowa: Asystent osoby amputowanej
Wsparcie dla osób po zabiegu amputacji

Dzień Beneficjenta
Co roku w czerwcu Kraków, czyli miasto, w którym ma swoją siedzibę nasza Fundacja, staje się miejscem
wyjątkowego spotkania. Na nasz Dzień Beneficjenta przybywają z całej Polski osoby, którym pomogliśmy
lub pomożemy w dofinansowaniu protez lub rehabilitacji. W 2018 r. odbyła się już 4. edycja tego wydarzenia.

Chcesz pomóc nam pomagać?
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
ul. Siemiradzkiego 17/ 2
31-137 Kraków
biuro@polandbusinessrun.pl
Bank BZWBK 06 1090 1665 0000 0001 3269 1256

PolandBusinessRun
polandbusinessrun
polandbusinessrun.pl

