
 

 

Niech	będzie	pochwalony	Jezus	Chrystus,	

Na	 ręce	 Ks.	 Proboszcza	 składamy	podziękowanie	 za	 zgodę	 na	 naszą	
obecność	w	tutejszej	parafii.	

Nasze	 	 Stowarzyszenie	Hospicjum	 im.	 Piotra	 Króla	 funkcjonuje	 od	5	
lat.	Charytatywnie	działa	w	nim	25	członków,	na	co	dzień	pracujących	
zawodowo	 w	 różnych	 firmach	 i	 miejscowościach,	 których	 łączy	
wspólny	cel	-	budowa	hospicjum	w	Środzie	Wlkp	przy	ulicy	Lotniczej.	

Aby	 zrealizować	 nasz	 projekt	 staramy	 się	 propagować	 	 ideę	 opieki	
paliatywnej	 i	 jednocześnie	 pozyskiwać	 finansowe	 wsparcie.	
Chcielibyśmy	przywołać	główne	przykłady	naszych	działań:	

• Tworzymy	systematycznie	sieć	wolontariatu	-	współpracujemy	z	
ponad	30	szkołami	i	przedszkolami	z	terenu	powiatu	średzkiego	
i	 powiatów	 okolicznych.	 	 W	 ramach	 akcji	 „Pola	 Nadziei”	 –	 na	
jesień	 sadzimy	 żonkile,	 na	 wiosnę	młodzież	 i	 dzieci	 z	 zapałem	
kwestują	 na	 ulicach	 Środy,	Wrześni,	 Zaniemyśla	 i	wielu	 innych	
miejscowości.	 W	 tym	 roku	 tylko	 w	 Środzie	 zgłosiło	 się	 do	 tej	
akcji	ok.	180	młodych	wolontariuszy.	

• 4	 czerwca	po	 raz	 piąty	 ponad	 400	biegaczy	 stanęło	 na	 starcie	
Biegu	 Nadziei	 na	 10	 km.	 Już	 dziś	 zapraszamy	 na	 kolejną	 trasę	
tego	sportowego	wydarzenia	w	czerwcu	2018	roku.	

• 7	października,	za	tydzień	o	godz.	17:00	po	raz	piąty	planujemy	
koncert	charytatywny	„Głosy	dla	hospicjum”	połączony	z	aukcją	
różnorodnych	przedmiotów	na	rzecz	naszej	budowy.	Tym	razem	
w	 Średzkim	 Ośrodku	 Kultury	 wystąpi	 dla	 naszych	 darczyńców	
Pani	Alicja	Majewska.	Serdecznie	zapraszamy.		

Środki	 pieniężne,	 a	 także	 środki	 rzeczowe	 i	 prace	 charytatywnie	
wykonane	 przez	 naszych	Darczyńców	 przyniosły	 już	 efekt	w	 postaci	
budynku	 oddziału	 stacjonarnego	 hospicjum,	 który	 stoi	 w	 stanie	
surowym	 zamkniętym.	 Na	 wybudowane	 ściany	 udało	 się	 położyć	
strop	 i	 wykonać	 izolację	 dachu,	 jak	 również	 zamontować	 okna.	
Aktualnie	 w	 pomieszczeniach	 rozprowadzana	 jest	 instalacja	



 

 

elektryczna.	 Do	 końca	 roku	 planujemy	 jeszcze	 wytynkować	 ściany	
wewnętrzne	budynku.		

Wraz	 z	 postępami	 prac	 topnieją	 środki,	 które	 do	 tej	 pory	
zgromadziliśmy	 i	 dlatego	 tu	 jesteśmy,	 i	 gorąco	 apelujemy	 do	 ludzi	
dobrej	woli	o	wsparcie	naszego	przedsięwzięcia.	

Informujemy,	 że	 sprawozdania	 finansowe	 z	 każdego	 roku	 naszej	
działalności	są	dostępne	na	stronie	internetowej	stowarzyszenia.	
	
Jako	stowarzyszenie	koncentrujemy	się	przede	wszystkim	na	budowie	
hospicjum,	 z	 którego	w	przyszłości,	bezpłatnie	będą	mogli	 korzystać	
chorzy	i	ich	rodziny.	

Przygotowaliśmy	 również	 „Mały	 przewodnik	 dla	 opiekuna”	 –	
zapraszamy	do	zapoznania	się	z	nim,	tudzież	do	rozmowy	na	naszym	
stoisku	przed	kościołem.	

W	mediach	 często	 słyszymy	 apele	 o	 pomoc	 dla	 chorych	 dzieci,	 dla	
osób,	 których	 dom	 strawił	 pożar	 lub	 zniszczyła	 powódź.	 Mamy	
wrażenie,	 że	 w	 tych	 przypadkach	 łatwiej	 zmobilizować	 innych	 do	
solidarności,	do	przekazania	środków.	A	co	mają	zrobić	Ci,	którzy	nie	
mają	 siły	 wołać	 o	 pomoc,	 a	 zasługują	 na	 godne	 życie	 aż	 do	 końca,	
szczególnie	wtedy,	gdy	jak	przypomina	Pan	Prof.	Jacek	Łuczak	–	jeden	
z	twórców	ruchu	hospicyjnego		w	Polsce	–		„tu	liczy	się	każdy	dzień”?	

Myślimy	 o	 naszych	 przyszłych	 podopiecznych,	 działamy	 i	 nie	
poddajemy	 się.	 	 Jesteśmy	 i	 będziemy	 bardzo	 wdzięczni	 	 za	 każdą	
formę	 wsparcia	 naszego	 celu.	 Składamy	 podziękowania	 również	 za	
1%	 tegorocznego	 podatku.	 Wyrażamy	 wdzięczność	 za	 zaufanie	 i	
liczymy	 na	 nie	 również	 w	 kolejnych	 latach.																																																																																															
Zapraszamy	gorąco	do	współpracy	i	niezmiennie	dziękujemy	za	każdy	
gest	solidarności	–	wszystkim	razem	i	każdemu	z	osobna.	


