SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017

Fundacja Pogotowie Artystyczne Warszawa ul. J. Kasprowicza 30/8a
KRS: 0000465159 07.06.2013r
REGON: 146721143

OBECNY ZARZĄD:
Magdalena Kobierecka –prezes zarządu;
Klaudia Halejcio- przewodnicząca rady-fundator;
Monika Snopek – członek rady;
Dorota Pawluć – członek rady.
ZARZĄD W ROKU 2017:
Magdalena Kobierecka –prezes zarządu;
Anna Jaworska – członek zarządu do lipca 2017;
Klaudia Halejcio- przewodnicząca rady-fundator;
Monika Snopek – członek rady;
Dorota Pawluć – członek rady
Celem Fundacji jest: Niesienie pomocy i wsparcia psychologicznego poprzez sztukę
chorym i niepełnosprawnym oraz społecznie wykluczonym dzieciom, młodzieży i ich
rodzinom. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.

2.
3.

Zakup materiałów plastycznych, muzycznych, dydaktycznych z różnych dziedzin
sztuki oraz wyposażenia dla artystów i innych niezbędnych rzeczy do prowadzenia
zajęd i warsztatów artystycznych oraz w celu przekazania podopiecznym.
Niedochodowe prowadzenie terapii zajęciowej i arteterapii.
Organizowanie w szpitalach, domach podopiecznych i ośrodkach zajęd,
warsztatów i prezentacji, mających na celu poprawę jakości życia podczas: walki z
chorobą, rehabilitacji, przejścia przez okres żałoby po stracie najbliższych,
nauczania indywidualnego spowodowanego wykluczeniem społecznym lub
konieczną izolacją.

4.

Niedochodowe organizowanie artystycznych obozów i plenerów.

5.

Współpracę z artystami, instytucjami, podmiotami, organizacjami pozarządowymi
w kraju i zagranicą w ramach działalności statutowej.

6.

Uruchomienie pojazdu wyposażonego w sprzęt do prowadzenia warsztatów
artystycznych na wyjazdach, w terenie i podczas wizyt u podopiecznych.

7.

Zapraszanie podopiecznych do pracowni artystycznych i organizowanie wizyt
uznanych artystów u podopiecznych.

8.

Organizowanie niedochodowych wystaw, aukcji, spektakli i performance’ów w celu
promocji działalności Fundacji oraz przedstawienia twórczości i osiągnięć
podopiecznych.

AKCJE „SZTUKA POMAGA”;
Ilość akcji: 22
Ilość miejsc realizacji: 5
Instytut Głuchoniemych,
Centrum Zdrowia Dziecka,
Ośrodek Pomocy Rodzinie 'Koło”,
Instytut Matki i Dziecka,
Pracownia Format – zajęcia specjalnych potrzeb-indywidualne.
Ilość zaangażowanych wolontariuszy z Fundacji Pogotowie Artystyczne: 16os
Ilość zaangażowanych wolontariuszy z Fundacji Nasze Dzieci: 10os
Ilość zaangażowanych wolontariuszy z ZHP: 5os
Razem: 31 os.

UCHWAŁY:

Uchwała nr 1/2017
Rady Fundacji Pogotowie Artystyczne z dnia 08.01.2017r
o wykreśleniu Anny Rezler z Rady Fundacji i powołaniu Klaudii Halejcio na
Przewodniczącą Rady.

Uchwała nr 2/2017
Rady Fundacji Pogotowie Artystyczne z dnia 8.03.2017r
o powołaniu na członka Rady Fundacji Doroty Pawluć
Uchwała nr 3/2017
Rady Fundacji Pogotowie Artystyczne z dnia 28.05.2017r
o wykreśleniu z Zarządu Fundacji Anny Jaworskiej
Podpisano:
Protokolantka (członkini rady fundacji)

Dorota Pawluć

Prezes zarządu

Magdalena Kobierecka

