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Kołobrzeg. Zbiórka na budowę hospicjum

1 listopada w godzinach 9.00 - 17.00 na kołobrzeskim
cmenatrzu będą zbierane datki na rzecz budowy hospicjum
stacjonarnego. Wraz z wolontariuszami, udział w zbiórce
wezmą przewdstawiciele lokalnych władz, posłowie oraz
wiele innych osób, które chcą w ten sposób wesprzeć tę
inicjatywę.

30.10.2012

Kielce. Pola Nadziei

Rabata przed Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 8 w
Białogonie stała się miejscem sadzenia żonkili, a tym
samym inauguracji Pól Nadziei w Kielcach. Pieniądze
zebrane wiosną C aritas Diecezji Kieleckiej przeznaczu na
budowę pierwszego w tym mieście stacjonarnego
hospicjum, przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego na
C zarnowie.

26.10.2012
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Czechowice. Koncert niespodzianka

Dziś o godz. 17.00 w czechowickim Miejskim Domu Kultury
odbędzie się koncert charytatywny. Jest on częścią działań,
podjetych w ramach kampanii Hospicjum to też Życie.
Wstęp na koncert jest bezpłatny. Kogo będzie można
zobaczyć i usłyszeć? Tego organizatorzy nie ujawniają, ale
z pewnością warto sprawdzić.

26.10.2012

Piła. Mozart kameralnie

"Mozart kameralnie - najpiękniejsze arie i duety operowe z
oper Wolfganga Amadeusza Mozarta" to tytuł koncertu
charytatywnego na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego
w Pile, który odbył się w sobotę w Teatrze Miejskim. Goście
mogli obejrzeć wizualizację hospicjum oraz prezentację
dotyczącą Towarzystwa Pomocy C horym im. Sługi Bożej
Stanisławy Leszczyńskiej, które koncert zorganizowało.

25.10.2012

Szczekociny. Światowy Dzień Hospicjów

Z inicjatywy Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Ziemi
Zawierciańskiej w miniony piątek uroczyście obchodzono
Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Zebrani
mogli wysłuchać wykładu na temat idei opieki paliatywnej
oraz działalności szkolnych wolontariackich kół. Posadzono
również żonkile, symbol nadziei.

23.10.2012

Poznań. Będzie większe hospicjum

Dwa lata starań o fundusze zaowocowały tym, że już
niedługo rozpocznie się rozbudowa Hospicjum Palium w
Poznaniu. Dzięki niej placówka zyska miejsca dla 13
chorych. Prace udało się rozpocząć dzięki wsparciu
poznaniaków, którzy zagłosowali na projekt rozbudowy.

23.10.2012

Darłowo. Pola Nadziei

Wrzesień i październik to czas sadzenia żonkili, rozpoczęcia
corocznej akcji Pola Nadziei. Kolejną ich edycję otwarto
również w Domu Hospicyjno – Opiekuńczym im. Bp.
C zesława Domina w Darłowie. Akcję zorganizował nowy
dyrektor hospicjum - ks. Krzysztof Sendecki wraz z kołem
„C aritas" działającym przy Szkole Podstawowej nr 3.

22.10.2012

Włocławek. Debata o komunikacji

We wtorek 16 października w siedzibie Hospicjum
Domowego we Włocławku odbyła się debata pt.:
Komunikacja w opiece medycznej. Spotkanie zostało
zorganizowane w ramach IX edycji kampanii Hospicjum to
też Życie. Organizatorem debaty było Polskie Towarzystwo
Opieki Paliatywnej Oddział we Włocławku.
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