Stowarzyszenie

Siatkarze dla Hospicjum
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Gdyby lata naszej działalności przełożyć na siatkarski mecz, to śmiało można powiedzieć,
że dawno już mamy za sobą tie-break. Siedem lat. Tyle czasu staramy się pomagać
potrzebującym. Z każdym rokiem wychodzi nam to coraz lepiej…
I chociaż zawodnicy bawiący się z nami podczas
siatkarskiego Meczu Gwiazd stoją po dwóch
stronach siatki, to zarówno oni, jak i sędziowie, a
także doskonale bawiąca się widownia mają
wspólny cel – zwycięstwo! Nie takie zwykłe, bo
zwycięstwo
w
postaci
pomocy
podopiecznym Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Miłośnicy, wielbiciele i ludzie w siatkówce
zakochani, swoimi umiejętnościami na parkiecie
jak i poza nim, mogą finansowo wesprzeć
potrzeby ZHDD.
Zaczyna się od aukcji internetowych, na których
można wylicytować rzeczy podarowane przez
tych, których poczynania obserwujemy w
telewizji. Znacie Adama Małysza, Kamila

Stocha, Justynę Kowalczyk, Marcina Gortata
czy Marka Kolbowicza ? Tak się składa, że oni
doskonale znają nas, a przede wszystkim nasze
dobre chęci. Oni także pomagają naszej akcji,
przeznaczając na aukcje charytatywne swój sprzęt
czy wywalczone w pocie czoła swoje trofea.
Aktywni są także siatkarze, którzy biorą udział w
turniejach amatorskich. Na parkietach częściej niż
punktowe akcje, można dostrzec ich uśmiechy.
Niektórzy twierdzą nawet, że szersze niż
zazwyczaj. I o to chodzi !
Uśmiechają się także podopieczni hospicjum,
kiedy do Szczecina przyjeżdżają Mariusz Wlazły,
Daniej Pliński, Marcin Nowak, Paweł Woicki,
Marcin Wika i inni wybitni siatkarze, biorący
udział w Meczu Gwiazd.

Świetna impreza i rewelacyjny cel. Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją
małą cegiełkę do tej akcji. Dzieci są w naszym życiu najważniejsze i
dziękuję wszystkim ludziom, dzięki którym Hospicjum może się rozwijać i
pomagać potrzebującym dzieciom. Czułem się tu potrzebny.
To była moja olimpiada i Liga Światowa.
Daniel Pliński – siatkarz
Mistrz Europy / Wicemistrz Świata
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- Zaczęło się przypadkiem – wspomina Maciej Sośnicki,
pomysłodawca przedsięwzięcia…
- Mój kolega poprosił mnie o umieszczenie na stronie
internetowej bannera promującego przekazywanie 1%
podatku dla dziecięcego hospicjum w Szczecinie, które
wówczas opiekowało się jego nieuleczalnie chorym synkiem.
Pomyślałem, czemu by nie zorganizować dobroczynnego turnieju na
rzecz dzieci? Z czasem wpadłem na pomysł pozyskiwania pieniędzy dla
hospicjum przez dobroczynne aukcje na allegro. Zaczęliśmy zbierać
pamiątki od największych i znanych sportowców, którzy chętnie włączali
się w przedsięwzięcie. Po dwóch latach zorganizowaliśmy Mecz Gwiazd,
do Szczecina zawitali czołowi polscy siatkarze. Sprawną organizację
imprez ułatwia nam znakomity kontakt z hospicjum, a także bardzo
dobra współpraca z ogólnopolskimi i lokalnymi mediami. Nad naszymi
projektami pracuje od samego początku cały sztab ludzi dobrej woli, nasi
Przyjaciele siatkarze z zawodowych i amatorskich boisk, ludzie z
hospicjum, wolontariusze i wielu wielu innych. Akcje mają szerokie grono
odbiorców, wielu sympatyków, przyjaciół, przybywa również
sponsorów. Inicjatywa „Siatkarze dla Hospicjum” zyskała też poparcie
Władz Miasta Szczecina oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego, które wraz z nami wspierają majowy ruch siatkarskich
serc.
Takie akcje powodują, że dzieciaki dostają cień
szansy na lepszą przyszłość, na lepsze jutro i
chyba o to chodzi nam wszystkim. Myślę, że
polski naród jest taki, że nigdy nie odmawia
pomocy. Nieważne, czy to będą sportowcy, czy
inni ludzie. Cieszymy się, że mogliśmy się
przyczynić do tego, żeby pomóc dzieciakom z
hospicjum
w
Szczecinie
i
to
było
najważniejsze...
Marcin Nowak – siatkarz
Reprezentant Polski
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Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych jest organizacją
pozarządową posiadającą status pożytku
publicznego, działającą od 2005 roku jako
zespół specjalistycznej opieki paliatywnej
dla
ciężko
i
nieuleczalnie
chorych
Pacjentów, w tym grupy ok. 70 dzieci ze
Szczecina i woj. zachodniopomorskiego. Od
2006 roku działają w ramach kontraktu z
NFZ.

Doświadczony zespół lekarzy (w tym 4 specjalistów w dziedzinie pediatrii, jeden onkolog i hematolog
dziecięcy, neurolog dziecięcy, 1 specjalista medycyny paliatywnej), 11 pielęgniarek, 4 rehabilitantów, 1
pracownik socjalny, 4 psychologów, 2 kapelanów i grupa ok. 40 wolontariuszy odwiedza w domach chore
dzieci, które z powodu przewlekłej, zaawansowanej i postępującej choroby (choroby nowotworowe, wady
wrodzone, choroby metaboliczne, mózgowe porażenie dziecięce i inne) wymagają wielodyscyplinarnej
specjalistycznej opieki paliatywnej, dostępnej dla dzieci przez 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.
Z powodu zmian w zasadach przekazywania darowizn w ramach tzw „1%” i niskiego poziomu
kontraktowania usług w Narodowym Funduszu Zdrowia (który pokrywa tylko 50% kosztów)
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych jest w bardzo trudnej sytuacji i zebranie każdej
kwoty pieniędzy może pomóc w dalszej działalności hospicjum.
Obecnie pod okiem Kingi Krzywickiej, która jest prezesem, ciepłe dłonie hospicjum ogrzewają ponad setkę
pacjentów w regionie zachodniopomorskim. Podopieczni nie mogą narzekać na pozostawienie samemu
sobie. Hospicyjna dłoń czuwa nad ich losem całą dobę. Dzięki darczyńcom Fundacja dysponuje
nowoczesnym sprzętem medycznym: asystorami kaszlu, koncentratorami tlenu, aparatami EKG,
materacami przeciwodleżynowymi oraz sprzętem rehabilitacyjnym.

„Jeżeli jest tylko taka możliwość i dysponujemy większą ilością czasu, zarówno
z Delectą, jak i chłopakami, bywaliśmy w szpitalach, szkołach i naprawdę
różnych charytatywnych imprezach; zdarzało się, że odwiedzaliśmy nawet
przedszkola, także jeśli tylko czas nam na to pozwala, jesteśmy tam, gdzie
można chociaż odrobinę pomóc i swoją obecnością, wzbudzić zainteresowanie
hojnych osób, mogących wspomóc takowe akcje. To naprawdę bardzo ważne,
by nieść pomoc najbardziej tego potrzebującym i jeśli ma się taką możliwość,
móc chociaż trochę ulżyć im w cierpieniu, a przy okazji zrobić z tego niezłe
widowisko sportowe, nie wolno wahać się ani chwili.”

Piotr Makowski – Trener reprezentacji Polski
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Akcje charytatywne “Siatkarze dla Hospicjum” mają
na celu zapewnienie finansowego wsparcia dla
Zachodniopomorskiego Hospicjum Dla Dzieci i
Dorosłych (ZHDD). W celu pozyskania na ten cel jak
największych środków podjęliśmy wiele inicjatyw.

Organizujemy cykl turniejów piłki siatkowej, z którego
wszystkie środki finansowe przekazywane są w całości
dla ZHDD

Organizujemy "Mecz Gwiazd" w którym występują znani
sportowcy, którzy wspierają razem z nami Fundację
ZHDD

Za pośrednictwem portalu Allegro.pl organizujemy
aukcje charytatywne, na których można wylicytować
wywalczone ogromnym nakładem sił trofea polskich
sportowców czy drużyn reprezentujących różne
dyscypliny sportu. Wszystkie środki finansowe
pozyskane
w
ten
sposób
są
przekazywane
bezpośrednio na konto Hospicjum

Zachęcamy do udziału w akcji 1% dla Hospicjum pomóż dzieciom przekazując 1% ze swoich podatków
na Fundację Zachodniopomorskiego Hospicjum dla
Dzieci i Dorosłych. Jeśli się na to zdecydujesz
rozliczymy twój PIT za darmo

Wspólnie z ZHDD organizujemy eventy kulturalne, w
których fundusze na rzecz Hospicjum pomagają
zbierać osoby będące wizytówką naszego regionu

5

566 728,42 zł
Taką kwotę udało nam się zebrać dla Zachodniopomorskiego Hospicjum
dla Dzieci i Dorosłych w trakcie naszej 7-letniej działalności. Dzięki
zebranym funduszom hospicjum dokonało zakupów specjalistycznego
sprzętu ratującego i poprawiającego komfort życia dla swoich
podopiecznych.
Kamizelki drenażowe, respiratory, pulsoksymetry, kapnografy, asystory kaszlu,
koncentratory tlenu , samochód do przewozu dzieci na wózkach czy nawet artykuły
pierwszej potrzeby takie jak lekarstwa, pieluchy, strzykawki. W 2012 roku dzięki
naszym funduszom udało się zorganizować wczasy w siodle dla osieroconych dzieci
z grupy wsparcia w żałobie.
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Bez wątpienia naszą najbardziej transparentną imprezą
jest Mecz Gwiazd, który w opinii wielu osób jest jednym z
największych eventów sportowych naszego miasta. My
jednak na tym nie poprzestajemy organizując turnieje
siatkarskie w tym również dla osób niepełnosprawnych
czy imprezy o charakterze kulturalnym takie jak Głosy dla
Hospicjum
Mecz Gwiazd

Głosy dla Hospicjum

SIADkówka – turniej integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych

Turniej Andrzejkowy

We wszystkich akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie
Siatkarze dla Hospicjum uczestniczą lokalne oraz ogólnopolskie
stacje radiowe i telewizyjne, prasa oraz portale internetowe,
które każde wydarzenie aktywnie promują medialnie.
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