
„BOGATYM NIE JEST TEN, KTO POSIADA, LECZ TEN KTO 
DAJE”

Jan Paweł II



„POMÓŻMY TYM, 
KTÓRZY POMAGALI NAM”

Tak brzmi fundamentalna zasada Fundacji Pro Seniore im. Lekarzy 
Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej.
Naszym celem jest niesienie pomocy emerytowanym, samotnym 
i potrzebującym lekarzom. 



JAK POMAGAMY?
• dofinansowując turnusy rehabilitacyjne, 

• poprzez zakup sprzętu niezbędnego lub znacznie podwyższającego 
standard funkcjonowania niepełnosprawnych kolegów, w tym 
specjalistycznych wózków inwalidzkich, łóżek, materacy 
przeciwodleżynowych oraz drobnego sprzętu do codziennej rehabilitacji,

• Staramy się również dbać o dobre samopoczucie naszych 
podopiecznych poprzez organizację spotkań towarzyskich.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, jednak z Waszym wsparciem 
będziemy mogli znacznie więcej. 

POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ



20lecie Fundacji Pro Seniore 

W tym roku Fundacja Pro Seniore obchodzi swoje 20te urodziny.  Z tej 
okazji 21 października 2016 roku odbędzie się Gala Jubileuszowa.

Podczas uroczystości:
• goście będą mieli okazję obejrzeć film opowiadający o działalności Pro Seniore,

• wręczone zostaną statuetki Benevolenti,

• czas umili nam koncert Kuby Sienkiewicza z zespołem.



X CHARYTATYWNY BAL KARNAWAŁOWY

Głównym źródłem zdobywania środków na realizację celów Fundacji
jest organizacja Bali i Pikników, podczas których sponsorzy mogą w
dowolny sposób wesprzeć Pro Seniore.
• 4 lutego 2017 roku organizowany jest doroczny Bal Karnawałowy, podczas którego zebrane

zostaną fundusze na realizację celów statutowych Fundacji,

• na Balu przeprowadzona zostanie aukcja oraz loteria fantowa, z których zyski przeznaczone
zostaną na pomoc naszym podopiecznym,

• gala to doskonała okazja, aby spędzając przyjemnie czas, w doborowym towarzystwie, wspomóc
Fundację.

• udział w Balu zapowiedzieli: Elektryczne Gitary, Żuki, 
Jacek Borkowski o Joachim Perlik



RODZINNY PIKNIK INTEGRACYJNY

Pikniki to kolejny sposób na zbiórkę funduszy, które pomagają Fundacji
realizować swoje cele oraz doskonały pomysł na to, aby spędzić
przyjemnie czas.
• Podobnie jak Charytatywne Gale Karnawałowe, pikniki pozwalają zebrać od darczyńców fundusze

na realizację statutowych celów Fundacji Pro Seniore.

• Przewidzianych jest na nich wiele atrakcji dla osób w każdym wieku m.in.: ekspozycja sprzętu
bojowego, miasteczko dla dzieci czy turnieje sportowe.



NASZYM SPONSOROM OFERUJEMY:

• możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych 
w trakcie naszych imprez (tj. banery, roll-upy, plakaty, telebimy, 
samochody itp.),

• możliwość organizacji własnych stoisk i zabaw na swoich 
stanowiskach,

• umieszczenie logo na ściankach sponsorskich, plakatach, ulotkach, 
programie Bali i Pikników oraz na zaproszeniach,

• stoisko w najlepszej lokalizacji.



CZEGO OCZEKUJEMY?

• Wsparcia finansowego – każda złotówka jest dla nas na wagę złota,

• Wsparcia rzeczowego – mile widziane będą vouchery, zestawy 
kosmetyków, biżuteria, obrazy, rzeźby – właściwie wszystko, co 
będziemy mogli wykorzystać podczas loterii fantowej oraz aukcji.



JEŚLI CHCESZ POMÓC I WESPRZEĆ FUNDACJĘ 
PRO SENIORE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

• Mailowo: proseniore@oilwaw.org.pl

• Lub telefonicznie: 22 542 83 02

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

http://www.proseniore.pl/

ORAZ NA NASZEGO FACEBOOK’A:

Fundacja Okręgowej Izby Lekarskiej Pro Seniore

mailto:proseniore@oilwaw.org.pl
http://www.proseniore.pl/

