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Bez Ciebie Fura Szczęścia nie pojedzie!
Akumulatory podładowane, bagażnik jest pełen pomysłów, kierowcy zaplanowali już
przebieg trasy, więc III edycja Fury Szczęścia rusza w drogę! Projekt charytatywny Fura
Szczęścia jest realizowany przez studentów zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu, którzy wybrali specjalność Komunikacja w Biznesie. Honorowy patronat nad tym
wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Poznania, Marszałek Województwa
Wielkopolskiego oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Tegoroczne przedsięwzięcie ma na celu pomóc Fundacji Stworzenia Pana Smolenia, która
od 2007 r. prowadzi rehabilitację poprzez hipoterapię dorosłych i dzieci z różnymi
dysfunkcjami fizycznymi oraz intelektualnymi. Ze względu na problemy finansowe fundacji
oraz niezbyt dobry stan zdrowia założyciela, aktora Bohdana Smolenia, studenci postanowili
wesprzeć organizację swoim zapałem, kreatywnością i dobrym sercem.
Inicjatorzy aktywizują całą społeczność akademicką oraz wszystkich pomocnych ludzi z
całego kraju. Uczestnicy projektu mają w planach wiele wydarzeń, m.in. przejazd fur po
mieście, warsztaty taneczne, uroczystą galę finałową z udziałem wszystkich darczyńców oraz
Dzień Dziecka w siedzibie fundacji. Na każdym z zaplanowanych wydarzeń będzie wiele
atrakcji muzycznych, tanecznych czy motoryzacyjnych. Pomiędzy głównymi wydarzeniami
przewidziane są także inne działania, np. internetowe aukcje przedmiotów z autografami
sławnych osób, m.in. reprezentacji polskich panczenistów czy reprezentacji polskich
siatkarek.
Fura Szczęścia jest organizowana już po raz trzeci, a jej dotychczasowe edycje osiągnęły
niebywały sukces. Z roku na rok suma pieniędzy uzyskana przez organizatorów jest coraz
większa. W 2012 roku studenci Komunikacji w Biznesie zgromadzili 12 260 zł, a cały dochód
został przekazany na zakup specjalistycznego samochodu dla Stowarzyszenia Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka. W 2013 roku celem akcji było zebranie funduszy
na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Specjalnym nr 164. Łączny dochód z
zeszłorocznej inicjatywy wyniósł 13 500 zł.
Organizatorzy trzeciej edycji Fury Szczęścia postawili sobie za cel zebranie 18 000 zł, dlatego
będą wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą sumę pieniędzy. Wszelkie zapytania można
kierować na adres mailowy Fury Szczęścia: fura.szczescia.kontakt@gmail.com. Zapraszamy
również na stronę internetową: www.furaszczescia.pl oraz na profil na Facebooku.
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