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DOTACJA NA
ROZWÓJ Z NIW

W sierpniu 2022r. Fundacja Lęborskie
Hospicjum Stacjonarne otrzymała
wsparcie ze środków Narodowego
Instytutu Wolności na dwuletni rozwój
instytucjonalny i misyjny organizacji 
 w kwocie 422 tysięcy złotych.
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AKTUALNOŚCI
Z PLACU BUDOWY

W zeszłym roku udało się wykonać
zadaszenie budynku bez poszycia. Miło
nam poinformować, że aktualnie trwają
prace związane z położeniem blachy   
 i wstawieniem okien dachowych. Stan
surowy otwarty niebawem zostanie    
 w pełni ukończony!
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Twoje 1,5% podatku ma ogromną MOC - KRS 000642101

KAMPANIA "ZANIM
CIEBIE ZABRAKNIE"

Pierwsza ogólnopolska kampania
edukacyjno-informacyjna za nami!
Tematyka kampanii skupiała się          
na istocie tego, czym w ogóle jest
hospicjum, jak przygotować się          
do odejścia najbliższych,              
 jak komunikować stratę dzieciom?
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Zaplecze biurowe stwarzające warunki do ciągłej pracy 
na rzecz budowy hospicjum i dla rozwoju organizacji

Identyfikacja wizualna wolontariuszy (koszulki, bluzy, identyfikatory,
puszki, kamizelki odblaskowe)

Bezpieczeństwo dokumentacji, procedury organizacyjne, 
strategia rozwoju

STAN SUROWY
OTWARTY -

PODSUMOWANIE
 

W ramach tegorocznego naboru w ramach Rządowego
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018-2030 PROO w Priorytecie 1a, edycji 2022 
do dofinansowania rekomendowane zostały 94 wnioski
spośród 268, które brały udział w etapie wniosków 
pełnych konkursu.

Próg punktowy pozwalający na otrzymanie dofinansowania
wyniósł 97,5 pkt.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje 
dla wszystkich organizacji w ramach konkursu wyniosła 
37 288 800,00 zł.

Nasz wniosek został oceniony na 100 pkt.

Narodowy Instytut Wolności DZIĘKUJEMY 
za okazane zaufanie!

Czy wiesz, że...

422 TYS. ZŁ
NA LATA 
2022-2024
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DOTACJA 
NA ROZWÓJ
POTENCJAŁU
ORGANIZACJI

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne znalazła się w gronie szczęśliwców,
którzy otrzymali dotację w wysokości 422 tysięcy złotych w ramach
Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO 1a.

Dbałość o relacje z Darczyńcami, komunikacja z Darczyńcami
 (biuletyn, gadżety), spot informacyjny - telebim

Kampania edukacyjno-informacyjna "Zanim Ciebie zabraknie" - 
o roli hospicjum, odchodzeniu i rozmowach na trudne tematy

WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU
INSTYTUCJONALNEGO

I MISYJNEGO ORGANIZACJI
 

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
to agencja wykonawcza odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego,
działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Służy organizacjom pozarządowym,
kierując do nich programy wsparcia merytorycznego i finansowego.

Narodowy Instytut Wolności prowadzi wykaz wszystkich OPP- 1%, prowadzi bazę
złożonych sprawozdań finansowych i merytorycznych, jest centrum wiedzy na temat
organizacji pożytku publicznego.

Pod adresem:
https://niw.gov.pl/opp/
sprawozdania-opp/
możesz przejrzeć wszystkie nasze
sprawozdania.



Pod koniec sierpnia 2022 roku Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę na budowie
pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach. Panu
premierowi towarzyszył Poseł na Sejm RP, minister i rzecznik rządu - pan Piotr Müller
oraz Wojewoda Pomorski pan Dariusz Drelich. W listopadzie 2021 decyzją pana
premiera otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 807.183,01 PLN ze środków
budżetu państwa (z rezerwy premiera) na dalsze kontynuowanie budowy. Wkład
własny w wysokości 201.833,81 PLN fundacja uzyskała w ramach pożyczki od osób
prywatnych. W ramach tego wsparcia zdołaliśmy do końca ubiegłego roku wykonać
planowany etap stanu surowego otwartego.
Wizyta była okazją do zaprezentowania efektów udzielonego wsparcia. W jej trakcie
odbyło się oprowadzenie Gości po wnętrzu domu hospicyjnego. Nasza organizacja
zdołała przedstawić efekty dotychczasowych działań i ogromnego zaangażowania
całej społeczności lokalnej i wszystkich darczyńców. Podczas spotkania wraz z całym
zespołem mieliśmy okazję złożyć podziękowania panu premierowi za wydanie
pozytywnej decyzji do złożonego przez nas wniosku i przekazanie środków, które
pozwoliły wykonać zadaszenie. 

Liczysz się ponieważ jesteś kim jesteś. Liczysz się do ostatniej chwili swojego życia.
Zrobię wszystko co w mojej mocy, nie tylko pomagając Ci spokojnie umrzeć, 
ale także żyć aż do śmierci. Istotą hospicjum jest ŻYCIE, jak wszystko, co ludzie
mogą zrobić i czym mogą się dzielić w ostatnim okresie swego życia, który może
okazać się najważniejszym okresem”.

Podczas wizyty prezes fundacji bardzo dokładnie oprowadziła premiera 
po budynku wskazując na funkcjonalność wszystkich pomieszczeń, 
ich przemyślany rozkład oraz akcentując wykorzystanie w trakcie

planowania budynku rad i sugestii udzielanych przez inne hospicja.
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Nie możemy oczywiście dokładnie pojąć, jak czuje się człowiek umierający; 
śmierć jest całkowitą zagadką, dopóki człowiek się do niej nie zbliży. Chciałabym
jakoś przekazać tę atmosferę, która według moich obserwacji przynosi wielką ulgę
ludziom umierającym – atmosferę troskliwości, bezpieczeństwa, gościnności. 
Czas jest tu raczej sprawą głębokości i jakości niż długości…

PREMIER Z WIZYTĄ NA BUDOWIE

Podczas wizyty przedstawiliśmy historię naszej
organizacji, najważniejsze wydarzenia,
dotychczasowe osiągnięcia i statystyki.

Przekazaliśmy również wszelkie dotychczas
opracowane przez nas materiały.

W spotkaniu z premierem uczestniczyła część zespołu fundacji, zaproszeni
wolontariusze dorośli i młodzieżowi. To było jak dotychczas nasze pierwsze
spotkanie z osobą zajmującą jedną z najwyższych pozycji w precedencji

państwowej. Wartością, oprócz rozmów i wizyty na budowie, jest również możliwość
doświadczenia w organizacji takiego spotkania. Dziękujemy za to doświadczenie!

Cicely Saunders to brytyjska lekarka,
założycielka Hospicjum św. Krzysztofa 
w Londynie. Jest uważana 
za twórczynię nowoczesnej medycyny
paliatywnej. Od niej zaczął się cały
RUCH HOSPICYJNY, którego idea
zatacza na świecie coraz większe
kręgi.

   Piękne MyśliPiękne MyśliPiękne Myśli   

Wielką miłością Saunders był Dawid Taśma,
pacjent, nieuleczalnie chory. Przy nim odkryła cel
swego życia, jakim było wspieranie umierających.
Dawid, pewnego razu powiedział Cicely: „Będę
oknem w Twoim domu" i podarował jej 500
funtów na jej przyszłe hospicjum. Jak rzekł Taśma
tak też się stało, Cicely jako twórczyni
pierwszego, nowoczesnego hospicjum 
św. Krzysztofa w Londynie rozpoczęła swój
projekt od tego jednego okna. :)
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Czy wiesz, że...



To już nasze stałe wydarzenie w roku! Już
od dwóch lat, zawsze w ostatnią sobotę
sierpnia, zapraszamy wszystkich naszych
Dobrodziejów do Pogorzelic. PO CO? 
Aby podziękować, ugościć i naocznie
pokazać, co dobrego i wspaniałego

udało nam się wspólnie zrobić. 
Na ten dzień wszyscy jednoczymy siły 

w przygotowaniach. Ktoś piecze ciasta,
któś inny podarowuje kiełbaski na grilla,

ktoś jeszcze inny piecze torta a p. Andrzej
zawsze gości ciepłą zupą. 

To dzień wzruszeń, osobistych
podziękowań, długich rozmów. 

W tym dniu wszyscy jestesmy jedną
wielką Rodziną Hospicyjną.

 
 

PIKNIK 
DLA DARCZYŃCÓW

 

N U M E R  3  /  G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

Wszyscy Dobrodzieje zostali oprowadzeni po wnętrzu
domu hospicyjnego przez prezes fundacji. Ponad
godzinnemu spacerowi towarzyszyło omawianie
funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń.

Nasi Darczyńcy bardzo sobie cenią tę formę
przekazu. Dla nas to bardzo ważny dzień,

bowiem mamy możliwość i ogromną szansę
pokazać Wszystkim, jak hojność naszych

Dobrodziejów czyni realne dobro.

Z naszymi Darczyńcami tworzymy jedną
wielką Rodzinę Hospicyjną. Jesteśmy

naturalni i korzystamy z każdej chwili, kiedy
możemy uściskać naszych aniołów i w ten

sposób podziękować Im za wsparcie.
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Goście mogli sobie zrobić zdjęcie 
w ramce z napisem #BudujemyHospicjum.

Spotkanie uświetniała przepiękną grą
skrzypaczka Alicja Paczuła - "Ala 

ma skrzypce". Dziękujemy!

Motyw żonkila na płytkach ceramicznych
przekazany do hospicjum przez Janusza
Krefta i Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Aby nasi Darczyńcy poczuli atmosferę tego miejsca, które tworzymy, postaraliśmy się wyposażyć najważniejsze pomieszczenia tak, jakby
toczyło się w nich już życie, jakby dom hospicyjny już funkcjonował. Zawsze taka wycieczka po budującym się Domu wywołuje wzruszenie 

i wdzięczność. Tak też było i tym razem. Hospicjum to miłość, uważność, troska, godność i przepiękna jakość pozostałego życia.



W tym szczególnym momencie życia chory
powinien być zawsze w centrum naszej
uwagi, powinniśmy podążać za jego
emocjami, za tym czego Ona/On pragnie.
Często zapominamy o tych wszystkich
aspektach i próbujemy odwrócić swoją
uwagę, właśnie poprzez wykonywanie 

wszystkich innych czynności, takich jak podawanie leków,
monitorowanie czynności organizmu, karmienie i wiele innych.
Skupiamy swoją uwagę bardziej na potrzebach medycznych,
odwracając ją od potrzeb duchowych. A tego właśnie chory
najbardziej w tym okresie potrzebuje. Potrzebuje przy sobie
drugiego człowieka, który czasami zwyczajnie przy nim posiedzi,
potrzyma za rękę, a czasami wysłucha. Zawsze warto zapytać
chorego czego potrzebuje? Towarzyszenie w tej niewątpliwie
trudnej sytuacji jaką jest umieranie, daje nam poczucie, 
że jest się blisko, że zrobiliśmy co było w naszej mocy, żeby
trwać i zwyczajnie być razem. Ludzka wrażliwość i więź
międzyludzka okazuje się być najlepszym lekarstwem dla duszy.
Magdalena Szyszkowska
Źródło: www.zanimciebiezabraknie.pl

"Dzieci muszą mieć możliwość rozmawiania o stracie jakiej
doświadczyły. Muszą przeżyć strach i lęk związany ze stratą, 
a następnie pojawiający się smutek. Brak rozmowy z dzieckiem 
o śmierci bliskiej osoby powoduje, że zostaje ono samo z tymi
uczuciami, a w natłoku cierpienia i zdarzeń może być
zdezorientowane. Czasami nam dorosłym wydaje się, że dziecko
nie rozumie co się dzieje, bo jest zbyt małe. Tak nie jest. Dziecko
doświadcza uczuć jakie towarzyszą dorosłym i dobrze czują to, 
co przeżywają wszyscy członkowie rodziny. Brak informacji
wprowadza jeszcze większą dezorientację co może być
traumatycznym doświadczeniem dla dziecka. Jeżeli dziecko 
nie może wyrazić tych uczuć proces żałoby może się przedłużać, 
a czasami stać się tak bolesny, że zapisze się na stałe 
w doświadczeniu dziecka jako rozpacz nie do udźwignięcia.(...)"
dr Teresa Jadczak-Szumiło
Źródło:www.zanimciebiezabraknie.pl

NASZĄ KAMPANIĘ WSPARŁY
NASTĘPUJĄCE MEDIA:

W listopadzie br. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne przy współpracy z PR Inspiration rozpoczęła
miesięczną kampanię edukacyjno-informacyjną na temat tego, jak radzić sobie z odejściem najbliższych, jak
komunikować stratę dzieciom, czym tak naprawdę jest hospicjum i pomoc tam udzielana. Kampania została
zrealizowana ze środków w ramach dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Społeczeństwa
Obywatelskiego - Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-1a. Opiekę merytoryczną nad
kampanią sprawowały dwie ekspertki z Polskiego Instytutu Traumy - psycholog i dr nauk społecznych - Pani
Teresa Jadczak-Szumiło oraz socjolog - Pani Magdalena Szyszkowska. W kampanii światło dzienne ujrzały
bajki nagrane w formie audiobooków a stworzone przez wolontariuszy fundacji. 
Link do strony kampanii: https://zanimciebiezabraknie.pl
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OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA SPOŁECZNA
"ZANIM CIEBIE ZABRAKNIE"

W ramach kampanii odbył się panel dyskusyjny online, który poprowadziła Pani Ewa
Drzyzga, dziennikarka i prezenterka telewizyjna, prowadząca poranny program

DDTVN, "Rozmowy w toku", "36,6". W panelu udział wzięły:
Od lewej na górze: Ewa Drzyzga, Teresa Jadczak-Szumiło i Magdalena Szyszkowska

(Polski Instytut Traumy), od lewej na dole: Karina Grygierek (PR Inspiration), 
Agata Kozyr i Aleksandra Raczyńska (Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne)

Cała rozmowa do wysłuchania na kanale Youtube Fundacji pod linkiem:
https://youtu.be/6dLjRN2ZUYM
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"Dzieci – podobnie jak my dorośli – muszą mieć
możliwość pożegnania się z bliską osobą.
Potrzebują rozmawiać o niej, wspominać ją, 
mieć możliwość płakać z tęsknoty za nią. 
Kiedy będą mogły doświadczać tego 
w bliskości, ból zostanie wyrażony i stanie się
możliwy do powolnego ukojenia. 

Prezes Fundacji
Agata Kozyr
opowiadała 
o kampanii, 

o powstającym
hospicjum 

w Pogorzelicach 
w telewizji

śniadoaniowej
"Dzień dobry, 

tu Gdańsk".

Posłuchaj naszych bajek na stronie:
www.zanimciebiezabraknie.pl
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GMINA WICKO - PIERWSZY SAMORZĄD
ZE WSPARCIEM FINANSOWYM 
NA BUDOWĘ HOSPICJUM
6 grudnia br. odbyła się uroczysta mikołajkowa sesja Rady Gminy Wicko, która okazała
się historyczną dla nas. Podczas XLI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Wicko wszyscy radni
w liczbie 15 osób jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu budowy hospicjum 
w Pogorzelicach kwotą 130 tysięcy złotych. To pierwsze wsparcie i pierwsza decyzja,
gdzie stroną wspierającą budowę hospicjum jest samorząd.
Dwa miesiące wcześniej z inicjatywy i na zaproszenie Gminy Wicko, w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wicku, odbyło się spotkanie Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika,
wszystkich Radnych kadencji 2018-2023, zaproszonych Sołtysów z prezes fundacji Agatą
Kozyr. Po godzinnej prezentacji ze strony fundacji wszyscy obecni mogli zadawać
pytania celem uzyskania na nie bezpośrednich odpowiedzi. Kolejna godzina spotkania
stanowiła żywą dyskusję pozwalającą przybliżyć obecnym istotę opieki hospicyjnej,
sposób funkcjonowania hospicjów na świecie, pracę w tego typu placówkach, sposób
ich finansowania oraz działalność i specyfikę funkcjonowania organizacji z trzeciego
sektora. Na spotkaniu został wyznaczony miesięczny termin (konkretna data) 
dla udzielenia odpowiedzi. Wszystkim obecnym zależało na wnikliwym rozpatrzeniu
wniosku fundacji tak, aby odpowiedzialnie pochylić się nad wnioskowaną pomocą.  
Efekt podjętej przez Radnych decyzji poznaliśmy uczestnicząc częścią zespołu w sesji.

130 tysięcy złotych to kwota wsparcia budowy hospicjum, o jaką zwróciła się fundacja uwzględniając
liczbę mieszkańców i roczny budżet Gminy oraz biorąc pod uwagę bieżące działania Gminy i potrzeby
innych beneficjentów. Cieszymy się, że w czasie tak trudnym dla nas wszystkich wnioskowana kwota

została zaakceptowana w całości!

Kierujemy słowa najwyższego uznania dla Wójta Gminy
Wicko Pana Dariusza Waleśkiewicza i całego Urzędu
Gminy Wicko za profesjonalne podejście do rozmów, 

 wyznaczanie i dotrzymywanie terminów, dialog oparty
na konkretach, chęci uzyskania wiedzy oraz zrozumienia
i poszanowania ciężkiej pracy rzeszy ludzi wznoszących

dziś hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach.

Dziękujemy Zastępcy Wójta Gminy Wicko 
i Sekretarz - Pani Agnieszce Wolańskiej 

za nieustanny kontakt z fundacją, profesjonalizm 
w działaniu, sprawną koordynację wszystkich

umówionych spotkań.
DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy Radnym VIII kadencji Rady Gminy Wicko na lata 2018-2023 
w składzie: Przewodniczący Rady - Jacek Stanuch, Kazimierz Bernad, Dawid
Budzeń, Dariusz Badzioch, Adam Czuba, Henryk Hebel, Piotr Jaskólski, Łukasz

Kaliszuk, Sylwia Kruszewska, Jakub Maciuszonek, Marian Matusik, Wiesław
Mazanowski, Henryk Pieper, Dorota Tomkowicz, Renata Wiertel-Kowal.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie!

Przewodniczący Rady Gminy Wicko - Pan Jacek
Stanuch z wiceprezes fundacji Joanną Raczyńską.

Na ręce Pana Przewodniczącego składamy 
raz jeszcze serdeczne podziękowania całemu

zespołowi Rady Gminy Wicko.
DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy Gminie Wicko
za zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy Wicko.

Po lewej - część zespołu fundacji obecna na sesji. 
Środek - Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik, Radni Gminy Wicko. 

Po prawej - zaproszeni Sołtysi i Goście obecni na sesji.
DZIĘKUJEMY!
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WIELKA KWESTA LISTOPADOWA

sołtysi Gminy Nowa Wieś Lęborska
dziekan WSAiB Lębork z zespołem
myśliwi z Polskiego Związku
Łowieckiego Okręg Słupsk
dyrektorzy lęborskich szkół 

Lęborski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
radni z Młodzieżowej Rady Miasta
Lęborka

To czas zjednoczenia się mnóstwa ludzi
o wielkich sercach, serdeczności
i pełnego wsparcia. Czas, który pokazał
nam piękno tych, którzy z nami byli 
i piękno tych, którzy odpowiedzieli 
na naszą akcję. Pełni wdzięczności
pochylamy się nad ogromem
wykonanej pracy przez każdego. 
To szczęście być obdarowanym 
taką cudowną #RodzinąHospicyjną.
Wyjątkowość naszego Domu kreują
właśnie wyjątkowi ludzie.

 
Dzięki wielkiej hojności

wszystkich Państwa
uzbieraliśmy kwotę 

 

59.964,59 PLN
 

Bardzo serdecznie kłaniamy się
Nadleśnictwu Lębork za udostępnienie
miejsca i coroczną pomoc 
w tym zakresie.

 
Po raz pierwszy kwestowali z nami:

      i przedszkoli z nauczycielami

 
Słowa podziękowania kierujemy 
do wszystkich księży proboszczów,
którzy umożliwili nam kwestę podczas
mszy świętych w dniu 30 października
oraz wyrazili zgodę na kwestowanie
przy cmentarzach.

To była już piąta kwesta listopadowa. 
Z roku na rok pokazujecie nam Państwo,
jak bardzo wpisała się ona już 
w krajobraz dni tak ważnych dla nas.
Dni, w których myśląc o tych, którzy 
od nas odeszli, pragniemy wesprzeć
jeszcze i okazać pomoc tym, którzy 
na nią cały czas czekają.

Wsparli nas wolontariusze z następujących szkół: Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci 
w Garczegorzu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łebieniu, Zespół Szkół w Cewicach, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Popowie, Szkoła Podstawowa im. Bazylego Olęckiego w Niepoczołowicach, Szkoła
Podstawowa im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Czarnej Dąbrówce, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach oraz Filia w Brzeźnie Lęborskim, Powiatowe Centrum Edukacyjne
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, II Liceum
Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Lęborku, I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
w Lęborku, Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku, Azymut Mosty Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jacka
Pałkiewicza, Stowarzyszenie EDUQ, Harcerze z 6 Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Maszewie Lęborskim, Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie.

❤  DZIĘKUJEMY ❤ 

https://www.facebook.com/WSAiBLebork?__cft__[0]=AZUiMtAAQagMXeFLTcgyVNavx7hLu-KiJ1444FHlxn28I5hOI3BiU65Z9L1mmcFTZjEITNiSBqTKxad1y7-piqPlxAR1XdDVVXo9BLGD6oFX64_PAK-DQ14BTYDet0KMkOGdCq9sjVVcmbABlDIN4WcqpyQn2Bu-4QKVwxvx7WAE9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/L%C4%99borski-Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-109121435913389/?__cft__[0]=AZUiMtAAQagMXeFLTcgyVNavx7hLu-KiJ1444FHlxn28I5hOI3BiU65Z9L1mmcFTZjEITNiSBqTKxad1y7-piqPlxAR1XdDVVXo9BLGD6oFX64_PAK-DQ14BTYDet0KMkOGdCq9sjVVcmbABlDIN4WcqpyQn2Bu-4QKVwxvx7WAE9g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MRMLebork?__cft__[0]=AZUiMtAAQagMXeFLTcgyVNavx7hLu-KiJ1444FHlxn28I5hOI3BiU65Z9L1mmcFTZjEITNiSBqTKxad1y7-piqPlxAR1XdDVVXo9BLGD6oFX64_PAK-DQ14BTYDet0KMkOGdCq9sjVVcmbABlDIN4WcqpyQn2Bu-4QKVwxvx7WAE9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/hashtag/rodzin%C4%85hospicyjn%C4%85?__eep__=6&__cft__[0]=AZUiMtAAQagMXeFLTcgyVNavx7hLu-KiJ1444FHlxn28I5hOI3BiU65Z9L1mmcFTZjEITNiSBqTKxad1y7-piqPlxAR1XdDVVXo9BLGD6oFX64_PAK-DQ14BTYDet0KMkOGdCq9sjVVcmbABlDIN4WcqpyQn2Bu-4QKVwxvx7WAE9g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/nadlesnictwolebork?__cft__[0]=AZUiMtAAQagMXeFLTcgyVNavx7hLu-KiJ1444FHlxn28I5hOI3BiU65Z9L1mmcFTZjEITNiSBqTKxad1y7-piqPlxAR1XdDVVXo9BLGD6oFX64_PAK-DQ14BTYDet0KMkOGdCq9sjVVcmbABlDIN4WcqpyQn2Bu-4QKVwxvx7WAE9g&__tn__=-]K-R


     kładziemy blachę
na rąbek stojący

 

wykonujemy
orynnowanie

 

zabezpieczamy 
i izolujemy tarasy

zielone
wstawiamy okna

dachowe
   wykonujemy

instalację
przeciwdeszczową

wykonujemy
odprowadzenia dla

zbiornika PPOŻ

N U M E R  3  /  G R U D Z I E Ń  2 0 2 2

S T R O N A  8

DO KOŃCA LUTEGO 2023 PRAGNIEMY ZAMKNĄĆ
BUDYNEK, TJ. WSTAWIĆ OKNA I DRZWI.

CAŁKOWITY SZACOWANY KOSZT BRUTTO TEGO
ETAPU WYNOSI OK. 440 TYSIĘCY ZŁOTYCH. 

DROGI DARCZYŃCO
Wspólnie zaszliśmy bardzo daleko w budowie pierwszego w powiecie hospicjum stacjonarnego. 
Zawsze będziemy wyrażać ogromną wdzięczność za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy na tej pięknej drodze. 
Dziś z całego serca prosimy Ciebie o pomoc. Aby ta budowa mogła dalej trwać. Abyśmy jak najszybciej mogli
otoczyć opieką TYCH, którzy na to wsparcie ogromnie czekają. Nigdy nie wiemy, czy to MY SAMI będziemy
potrzebować tej pomocy... Prosimy dziś bardzo Ciebie, wesprzyj to dzieło, abyśmy mogli kontynuować prace
budowlane.

JAK WESPRZEĆ?
NR KONTA: 61 1240 3800 1111 0010 7064 5229

PRZEKAŻ NAM SWOJE 1,5% PODATKU - KRS 0000642101

www.fundacja-lhs.org +48 661 100 342 https://facebook.com/FundacjaLHS

CO TERAZ 
DZIEJE SIĘ

NA 
BUDOWIE?

Wszystkie prace zaplanowane 
z poszyciem dachu ukończymy

na przełomie grudnia/stycznia.

CO W PLANIE?

A może...A może...A może...
podarujesz nam okno?
podarujesz nam okno?
podarujesz nam okno?

Na ten etap uzbieraliśmy środki dzięki
ogromnej hojności naszych Darczyńców.

Dziękujemy!


