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Niemal pięćdziesiąt tysięcy złotych to wartość przedświątecznej pomocy, jaką Rotary Club Szczecin 
przekazał w środę Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. W prezencie dla 
hospicyjnych rodzin rotarianie podarowali zapas produktów spożywczych pierwszej potrzeby, chemię
gospodarczą, słodycze i owoce. Taką pomoc przed świętami Bożego narodzenia organizują dla nich 
cyklicznie od czternastu lat. Przekazali dotąd dary wartości 280 tys. zł.

Rotary Club Szczecin obchodzi swoje 30-lecie istnienia. Hospicyjna fundacja jest jednym z wielu przyjaciół
wspieranych cyklicznie przez członków tego klub. To więź bardzo doceniana przez obie strony.

Akcja dla Hospicjum

- W tym roku przystąpiliśmy do „XIV Akcji dla Hospicjum” w zupełnie w innych warunkach - mówi 
Mirosław Moroz, past prezydent RC Szczecin i siła napędowa tego przedsięwzięcia. - Panuje pandemia. 
Akurat w tym okresie występowały największe zachorowania na Covid-19. Utrudnione są spotkania, firmy 
borykają się z problemami finansowymi. Żyjemy w napięciu. Liczyliśmy jednak na to, że pomimo tak 
niespotykanych dotąd warunków nie zabraknie ludzi wrażliwych na cierpienia chorych dzieci ich rodzin i 
zbierzemy jak zawsze pieniądze na pomoc dla nich. W roku 2007 i następnych startowaliśmy z kwotami 
około 10 tysięcy zł. W roku 2018 zebraliśmy ok. 31 tys. zł. W 2019 r. 42 tysiące zł. W tym roku zebrana 
kwota to 47 tysięcy. Łącznie przez czternaście lat zakupiliśmy towary za kwotę 280 tys. zł. Naszą 
tegoroczną akcję dla hospicjum wsparło około 80 osób i firm. Ogromne podziękowanie dla wszystkich, 
którzy są współautorami tego sukcesu, członkom Rotary Clubu Szczecin, przyjaciołom klubu, osobom 
prywatnym i wielu firmom.

Pomoc od Rotary Club Szczecin

Hospicjum to jedno z miejsc, którym pomagają członkowie tego klubu. Wraz z Rotary Club Mickiewicz z 
Berlina w okresie przedświątecznym dokonują też zakupów spożywczych i środków higieny dla Domu 
Samotnej Matki w Policach. W tym roku to już dziesiąty raz. Od lat, wspólnie z RC Ueckermuende-
Pasewalk, organizują akcje mikołajkowe dla Domu Dziecka w Goleniowie i w Nowogardzie. Poza tym RC 
Szczeci raz w roku funduje i przydziela stypendium dla zdolnej młodzieży. Organizuje również obozy 
żeglarskie dla dzieci i młodzieży zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Ponad rok temu Rotary Club Szczecin, wspólnie z wieloma klubami rotariańskimi z Polski, Niemiec i przy 
udziale Rotary Foundation w USA, rozpoczął procedurę Global Grantu. Cel to zakup sprzętu medycznego 
wartości ok. 160 tys. zł dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
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- Global Grant jest w końcowej fazie - informuje RC Szczecin. - Środki mamy już zebrane. W ciągu kilku 
tygodni zakupimy i przekażemy do hospicjum sprzęt medyczny: cztery asystory kaszlu, dziesięć 
przenośnych i stacjonarnych koncentratorów tlenu, dwanaście ciśnieniomierzy zegarowych i 
pediatrycznych.

Anna Gniazdowska

Na zdjęciu: Rotarianie przywieźli 12 dużych palet z produktami na święta. Całość ważyła ok. 5 ton. Dary 
przekazano w nowej siedzibie hospicjum.


