nr 6/06/2018

INFORMATOR
Myśl Świętego Ojca Pio: Dobroczynność niezależnie od tego,
skąd pochodzi jest zawsze córką tej samej matki, czyli Opatrzności Bożej.

Ponad 500 zdobywców

Na budowie Domu Ojca Pio

1 maja ogłosiliśmy 4. edycję akcji „Zdobywamy szczyty
dla hospicjum”. Przyjmowanie uczestników rozpoczęło się
w ostatnim tygodniu kwietnia i do końca maja zarejestrowało
się ponad pół tysiąca osób z wielu miejscowości Górnego Śląska, ale również innych części Polski m.in. Warszawy, Szczecina, Krakowa, Wałbrzycha, Opola, Kędzierzyna-Koźla, Oświęcimia czy Zamościa.

W tym roku na budowie zostały dokończone ścianki działowe, wykonano otwór na dodatkowe okno w jadalni. Prace przeprowadził
Zakład Remontowo-Budowlany Jana Barana z Pszczyny. Wokół
działki postawiono także nowe ogrodzenie wraz z bramami i furtką wejściową. Wykonawcą była firma MET-KAM Kamil Drożdż.

Akcja „Zdobywamy szczyty dla hospicjum” łączy miłość do
gór z promowaniem działalności hospicjum − opieki nad ludźmi w ostatnim etapie choroby nowotworowej. Uczestnicy akcji otrzymują książeczki, w których odnotowują swoje wyniki,
oraz chorągiewki, dzięki którym promują na górskich szlakach
pszczyńskie hospicjum.
W 2017 r. zdobywcy szczytów łącznie uzyskali 62.558 punktów, co przekłada się na kwotę 31.279 złotych, które hospicjum
otrzymało od indywidualnych darczyńców. W tym roku chcemy
uzbierać 35 tys. złotych, aby każdy zdobyty na szlaku kilometr
był wart minimum 50 groszy, a budowa Domu Ojca Pio postępowała. W akcji można brać udział osobiście lub wspierać ją
finansowo − pieniądze zasilą konto budowy Domu Ojca Pio.
Uczestnicy nadsyłają nam pierwsze zdjęcia.

Przeprowadziliśmy również konkurs ofert na wykonanie instalacji elektrycznej. Wykonawcą została firma NOWEL Hieronim
Nowak natomiast sponsorem materiałów instalacyjnych − firma DOMUS A. Chromik i Wspólnicy S.J.
W planach na rok 2018 mamy jeszcze m.in. wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, których koszt w głównej mierze
pokryje dotacja z budżetu gminy Pszczyna w ramach Budżetu
Obywatelskiego w wysokości 100 tys. złotych (projekt zgłoszony przez hospicjum zdobył największe poparcie społeczne).

Mamy nową stronę
internetową
Od początku maja hospicjum ma nową stronę internetową,
która zawiera wiele nowoczesnych form komunikowania się
z otoczeniem, w tym intuicyjny system ułatwiający wspieranie
hospicjum poprzez przekazywanie darowizn online. Na stronie można także oglądać aktualne zdjęcia z budowy oraz ze
wszystkich wydarzeń, w których uczestniczą wolontariusze
hospicjum. Tu też można m.in. zapoznać się z wszystkimi informacjami na temat programu opieki nad osobami niesamodzielnymi, który hospicjum realizuje od ubiegłego roku.

wykonane przez naszych wolontariuszy. Trafiły one do dzieci
i dorosłych z Pszczyny, Krakowa, Bielska-Białej i Gostyni.
Dziękujemy za pomoc wolontariuszom akcyjnym z Zespołu
Szkół nr 1 w Pszczynie, którzy podczas festiwalu zaangażowali
się w kwestę na rzecz hospicjum.

Bliżej siebie, bliżej Ojca Pio
Organizacja pozarządowa
to my!
Organizacje pozarządowe czyli społeczne to jedna z najpowszechniejszych form organizacji życia społecznego w krajach
demokratycznych na całym świecie. Często podkreśla się, że
organizacje społeczne, które są bliżej ludzi, potrafią szybciej
i sprawniej odpowiadać na potrzeby społeczne niż instytucje
państwowe. Tak właśnie jest w wypadku pszczyńskiego hospicjum, które powstało w odpowiedzi na konkretne potrzeby
i osamotnienie osób z chorobami nowotworowymi oraz ich najbliższych.
Od kilku lat w Pszczynie, podczas Daisy Days, organizowany
jest Festiwal Organizacji Pozarządowych. Co roku na festiwalu
prezentuje się Hospicjum św. Ojca Pio. W tym roku na naszym
stoisku rozdaliśmy 300 muffinek przygotowanych na festiwal,
a wśród nich pięć z kuponem na niespodzianki, czyli ozdoby

W dzień 131. rocznicy urodzin św. Ojca Pio (25 maja) rozpoczęliśmy nasze doroczne spotkanie formacyjne. W tym roku
wybraliśmy sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce
w Siedlcu tuż koło Częstochowy.
Na wzgórzu znajduje się Sanktuarium św. Ojca Pio prowadzone przez Instytut Zakonny Apostołów Jezusa Ukrzyżowanego. Na program wyjazdu złożyły się m.in. wizyta na Jasnej
Górze, spotkania modlitewne, osobiste medytacje zakończone
katechezami ojca Ludwika Kordonia, msze św. oraz adoracja
z modlitwą uwielbienia i śpiewem w wykonaniu zespołu „Ruah” z Płocka.

