Fundacja „PROMYK-NADZIEI” pomogła i wsparła następujące osoby:
Michał Parkitny- zapłata za zabiegi operacyjne i rehabilitacyjne
Kacper Duc- zapłata za comiesięczną rehabilitacje
Paweł Łebek- zakup sprzętu do rehabilitacji, zapłata za zabiegi rehabilitacyjne
Marek Jadczyk zakup łóżka i materaca rehabilitacyjnego, zapłata za rehabilitacje
-zakup schodołaza dla Barbara Rosik
-zakup wyposażenia oraz sprzętu do higieny- Grzegorz Tyrała
-zakup wózka inwalidzkiego i pionizatora Angelika Kuśmierczyk
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózka inwalidzkiego Łukasz Rudzki
-zakup wózka inwalidzkiego i fotelika Paweł Surma
-zakup indywidualnego urządzenia pionizującego Beata Pach
-zakup sprzętu rehabilitacyjnego Sylwia Drosik.
Na prośbę Stowarzyszenia Pielęgniarsko-Opiekuńczego i Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego,
opiekującego się porzuconymi niemowlakami, w związku z trudnościami finansowymi i brakiem
płynności finansowych, podjęto uchwałę o dodatkowym zakupie leków, mleka i odżywek oraz środków
higieny. W styczniu podarowano samochodu do transportu tych niemowląt aby mogły godnie
podróżować. Od roku 2005 sukcesywnie pomagamy w remoncie, oraz zakupie artykułów
żywnościowych, odżywek, mleka, a także lekarstw i środków higienicznych dla niemowlaków
przebywających w ośrodku.
I tak w roku 2005 wydano na ten cel kwotę 13 424 złote;
w 2006 r. wydano kwotę 2 580 złotych;
w roku 2007 wydano kwotę 6 520 złotych;
w roku 2008 wydano kwotę 30 030 złotych;
w roku 2009 wydano kwotę 60 313 złotych;
w roku 2010 wydano kwotę 70 000 złotych (w tym 8555,43zł na rehabilitacje Damian Piekut).
Wpłaty w 2010 roku na rzecz ośrodka to suma 38 712złotych. Ogółem na pomoc dla ośrodka w latach
2005 do 2010 wydatkowano kwotę ponad 170 tys. zł, a wpłaty na ten cel to razem 127 630zł.
Oprócz tego dzięki staraniom zarządu fundacji pozyskano gratisy w postaci mleka, odżywek i soczków
na sumę kilku tysięcy złotych.
W miesiącu sierpniu 2010r, uchwałą 112/10 postanowiono wspomóc te najmniejsze dzieci mieszkające
w Bogatyni;(zakupiono mleko odżywki gotowe dania dla niemowlaków, pieluchy, środki higieny i
pielęgnacji). Mieszkańcy tego miasta ucierpieli z powodu powodzi jaka nawiedziła to miasto latem
2010 roku i mało kto pamiętał o tych najmłodszych dzieciach i niemowlakach.
- zakup wózka inwalidzkiego wraz z pionizacją elektryczną - Stanisław Wilczyński
- zapłata za rehabilitacje i zakup ortez i butów ortopedycznych - Damian Piekut
- zakup łóżka rehabilitacyjnego - Czuchta Danuta
- zakup indywidualnego urządzenia pionizującego Beata Pach
- zakup roweru rehabilitacyjnego Sylwia Drosik
- zakup specjalnego wózka inwalidzkiego Magdalena Kowalska
- zapłata za rehabilitacje Kacper Duc
- zapłata za operacje, zabiegi, lekarstwa oraz transport - Bartosz Jamrozik
- zakup podnośnik transportowo-kąpielowy, wraz z siedziskiem - Marcin Szymański
- zwrot kosztów leczenia za granicą i zakup leków sprzętu - Tosia Dębecka
- zapłata za rehabilitacje Kacper Duc
- zapłata za lekarstwa - Marcin Staszczyk
- zakup wózka inwalidzkiego - Marek Pach
- zapłata za rehabilitacje - Damian Piekut
- zakup łóżka rehabilitacyjnego dla Paweł Bednarko
- zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego Magdalena Jagiełła
- zapłata za lekarstwa - Marcin Staszczyk
- zakup materaca rehabilitacyjnego dla Sylwi Marchewki
-zakup protezy nogi dla Marta Wężyk
-zakup protezy nogi dla Niny Cierpiał
- organizacja konkursu „Jestem widoczny na drodze”podczas corocznych festynów
w CEMENTOWNI -RUDNIKI
- pomoc dla poszkodowanego M. Marchwiński (zabiegi rehabilitacyjne, artykuły żywnościowe na bazie
mleka z powodu diety wysoko-białkowej.
-dofinansowanie zakupu rower trójkołowego dla Przemysław Krzak
-zakup łóżka rehabilitacyjnego dla Jezierski Przemysław
-poszkodowanemu w wypadku Nikolac Jezior zorganizowano wyjazd do Międzynarodowego Instytutu
Kinezjoterapii w Warszawie i opłacono wszelkie zabiegi

