Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
wita na
7. Noworocznym Koncercie Charytatywnym.
W czasie koncertu będą prowadzone
aukcje charytatywne.
Dochód z nich zostanie przeznaczony na zapewnienie
domowej rehabilitacji nieuleczalnie chorym dzieciom
oraz na pozostałe cele statutowe.
Średni miesięczny koszt rehabilitacji w 2016 roku wyniósł
ponad 67.000 złotych. Dla rodzin to duże obciążenie, dlatego
wszystkie przekazane przez Państwa kwoty stanowią
nieocenioną pomoc dla naszych podopiecznych oraz wsparcie
dla ich opiekunów.
Zachęcamy do udziału w aukcjach.
Udało się nam zgromadzić niezwykle atrakcyjne
przedmioty, wycieczki i zaproszenia.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie,
i chęć czynienia dobra.

Karnet na festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty
Karnet na 17. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, który
odbędzie się w dniach 3-13 sierpnia 2017 we Wrocławiu. Karnet uprawnia do wejścia na wszystkie pokazy
filmowe w ramach festiwalu, na które jego posiadacz uprzednio zarezerwował miejsce. Przekazany przez
organizatora festiwalu - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Cena wywoławcza

50 zł

Cena wywoławcza

100 zł

Cena wywoławcza

2000 zł

Panda
Panda jest niezwykle pokojowo nastawionym ssakiem spokrewnionym z pluszowym niedźwiadkiem.
Wcześniej mieszkała u o. Szustaka (Langusta na Palmie). Bardzo jej się spodobało podróżowanie
i zarażanie ludzi uśmiechem, dlatego zdecydowała się na pieszo-rowerową wyprawę PAN.DA 4.000
od Atlantyku do Atlantyku dla Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Na sercu leży jej dobro
wszystkich potrzebujących - zwłaszcza dzieci.
Podczas wyprawy przez Irlandię, Anglię, Holandię, Belgię, Francję i Hiszpanię, oczy Pandy wypełniły się
niezliczonymi wspomnieniami przygód, a futerko nieco wyblakło.
4-miesięczna podróż Pandy zakończyła się w listopadzie, ale ona wciąż chce wspierać Fundację
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, dlatego zostanie dziś wylicytowana. Jeśli zawsze marzyliście, żeby
mieć w domu Pandę, która przemierzyła 9000 km, wysłuchała niezliczonych opowieści spotkanych
ludzi i jest uznanym pielgrzymem, a przede wszystkim najlepszym przytulaczem na jesienne, zimowe
i wszystkie inne dni - wystarczy, że… PAN.DA 4.000
O przygodach pandy na www.facebook.com//panda4tys
Wylicytowana Panda trafi do swojego nowego przyjaciela z 3 certyfikatami pielgrzyma: Compostelą,
Muxianą i Finisterianą oraz 2 broszkami akcji PAN.DA 4.000.

Szwajcarski zegarek męski Epos Poland Limited Edition
3402.142.20.99.25 z polskim datownikiem
Nowa odsłona limitowanej wersji szwajcarskiego zegarka automatycznego EPOS Passion skierowana
specjalnie do polskich odbiorców. Po sukcesie pierwszej edycji, Epos po 5 latach przedstawia limitowaną
wersję w ilości 200 sztuk - wyłącznie na rynek polski.
Koperta zegarka posiada elementy polerowane, jak i matowe, a w połączeniu z ciemnym cyferblatem
i eleganckim paskiem, łatwo komponuje się z codzienną oraz wizytową garderobą. Prezentowany model
posiada klasę szczelności 100 metrów, dzięki której można pływać razem z zegarkiem oraz szafirowe,
odporne na zarysowania szkło z antyrefleksem.
Ponieważ nowy, limitowany EPOS Passion wpisuje się do segmentu dóbr luksusowych, zastosowano
w nim niezawodny i kultowy już mechanizm automatyczny ETA 2834-2 wykonany i złożony w szwajcarskiej
fabryce maki EPOS. Pracę tego mechanizmu można podziwiać od spodu przez specjalne szkło.
Więcej o marce i jej innowacjach, można znaleźć na stronie: www.dolinski.pl

Kolczyki z autorskiej pracowni jubilerskiej QŹNIAR
Srebrne kolczyki próby 925 z prasiolitami (naturalna zielona odmiana kwarcu) o szlifie fasetowym
w kształcie markizy i ametystami północnoafrykańskimi. Pięknie grają ze światłem, są delikatne,
a jednocześnie wyraziste. Kolczyki są wykonane specjalnie na aukcję i jest to jedyny, niepowtarzalny
egzemplarz.
Pracownia Jubilerska Dominika Kuźniar z Wrocławia www.facebook.com/Qzniar
Cena wywoławcza

100 zł

Srebrna Moneta Disney The Band Concert
Kolekcjonerska moneta z 2016 roku o numerze 06435 (z 10 000 nakładu). Czyste srebro próby 999
o nominale 2 dolary. Przedstawia nieśmiertelna Myszkę Miki z animacji The Band Koncert z 1935 roku.
Była to pierwsza kolorowa kreskówka. Stanowi idealny prezent dla każdego fana filmów Disneya oraz
kolekcjonera wyjątkowych monet.

Cena wywoławcza

100 zł

Trzydniowy wyjazd dla dwóch osób do Parlamentu Europejskiego
Atrakcyjny, w pełni zorganizowany pobyt w Brukseli i szansa na zaznajomienie się z pracą Komisji
Europejskiej. W planach zwiedzanie miasta oraz obserwowanie z bliska funkcjonowania Komisji
Europejskiej. Gospodynią w europarlamencie będzie poseł Lidia Geringer de Oedenber.
Cena wywoławcza

100 zł

Piłka i koszulka reprezentacji Polski w piłce nożnej
z autografami zawodników
Wspaniały kolekcjonerski komplet dla wielbicieli zwycięstw. Na koszulce i piłce podpisy tych, którzy
uszczęśliwili nas niecodziennymi emocjami i wbili w dumę w ostatnich miesiącach. Nic więcej dodawać
nie trzeba.

Cena wywoławcza

1000 zł

Obraz Mały Książe Sławomira Wrembla
Niezwykły, nostalgiczny i przyciągający obraz ze znanym nam wszystkim bohaterem. Trafił do Fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci okrężną drogą. Nie od samego autora, ale od osoby, która otrzymała
płótno w prezencie, a potem nam sprezentowała. Ta osoba to człowiek, który wgrał swoją bitwę i od
lat nam pomaga. To przyjaciel chłopaków z kabaretu Neo-Nówka. Obraz przez kilka miesięcy wisiał
na ścianie Fundacji i czekał na dzisiejszy wieczór. Każdy kto wchodził zachwycał się nim. Ma w sobie
niecodzienną energię, tajemnicę, a może obietnicę.
Cena wywoławcza

100 zł

Hybrydowa Toyota C-HR na weekend
Oto najnowszy model samochodu Toyota C-HR od Toyota Dobrygowski, którego polska premiera odbyła
się 14 stycznia 2017 r. Zdecydowane linie zainspirowane są kształtem diamentu. Materiały najwyższej
jakości, subtelne detale, ergonomia i przestrzeń gwarantują przyjemność jazdy. Dajemy Państwu szansę
na przerwę od rutyny. Toyota z pełnym bakiem czeka na poprowadzenie jej tam, gdzie Was jeszcze nie ma.
Dajcie się oderwać od codzienności w niepowtarzalnym stylu.
Cena wywoławcza

200 zł

Weekend dla dwóch osób w hotelu
Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal
Stylowy pięciogwiazdkowy hotel usytuowany w historycznej części miasta. Idealny na weekendowy
wypad dla dwóch osób. Łączy francuski luksus z doskonałą, lokalną kuchnią. Oferuje 128 pokoi, restaurację
L’Etoile oraz nowoczesny bar L’Observatoire z wyjątkowymi widokami na Luxemburg.
Cena wywoławcza

100 zł

Reprodukcja obrazu Zdzisława Beksińskiego 170x70 cm
Reprodukcja obrazu jednego z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych twórców. Kluczowy jest
motyw ręki, na którym - pod artystyczną opieką Wandy Ozieranskiej - oryginalne sygnatury dodali
pacjenci po rekunstrukcji ręki: Piotr Tchórz, który jako pierwszy człowiek na świecie miał przeszczepioną
rękę z powodu wady wrodzonej, oraz Damian Szwedo, któremu przeszczepiono rękę utraconą w wypadku.
Cena wywoławcza

300 zł

Emil z Wrocławia

Gabrysia z Sieniawki

Kacper z Szymanowa

Ma 2 latka i waży niecałe 4 kg. Jest w trakcie
diagnozy. Ma całkowitą niewydolność
przewodu pokarmowego. Sporo już przeżył zwłaszcza pobytów w szpitalach, zabiegów
i operacji. Jest cierpliwy. Na co dzień
żyje wśród bliskich, ma dwoje starszego
rodzeństwa. Jego pasją są smoczki, ma ich
niemałą kolekcję. Uwielbia zabawę w „Nie
ma Emilka”, kiedy nakrywa główkę kocem.
Jest radosny i pogodny.

Urodziła się z wadami wrodzonymi, ważyła
półtora kilorama. Po narodzinach stwierdzono u niej wadę genetyczną. Nie radzi sobie
z piciem - ma założoną sondę dożołądkową
PEG. Dzisiaj Gabrysia ma już roczek, waży
pięć i pół kilograma i pomimo przeciwności
jest bardzo pogodną dziewczynką. Uwielbia
się śmiać i kocha zabawy z rodzicami, jest
bardzo towarzyska. Bardzo dobrze znosi
rehabilitację i malutkimi kroczkami robi
wielkie postępy.

Pogodny nastolatek. Kocha muzykę rockową
i szybką jazdę samochodem - najlepiej
sportowym. Bardzo lubi słuchać rozmów
dorosłych. Uwielbia morskie fale, zwłaszcza
te, które wpadają na plażę w Kołobrzegu.
Jego nauczycielka ma w nim oddanego
ucznia, który zawsze wita ją uśmiechem.
Robi piękne prace plastyczne.

Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci
Założycielem Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci jest
dr. n. med. Waldemar Gołębiowski, który zapoczątkował działalność
hospicjum w roku 2002 jako część Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Fundacja działa nieprzerwanie od 2007 roku opiekując się
nieuleczalnie i przewlekle chorymi dziećmi z całego Dolnego Śląska.
W ich własnych domach, bo tam dziecku jest najlepiej. Jest to więc
hospicjum domowe. Z drugiej strony to hospicjum mobilne, bo ekipa
medyczna i cywilna jest w ciągłym ruchu – jeździ, dowozi, pomaga,
edukuje, organizuje.
Podopieczni to dzieci (do 26 roku życia) z chorobami genetycznymi,
neurologicznymi, metabolicznymi i onkologicznymi, a także te, które

uległy nieszczęśliwym wypadkom. Fundacja Wrocławskie Hospicjum
dla Dzieci zapewnia zakup leków, opiekę lekarzy i pielęgniarek,
specjalistyczny sprzęt medyczny, rehabilitację, opiekę psychologiczną,
pomoc socjalną, grupę wsparcia dla rodziców po stracie. Jest to pełna,
kompleksowa opieka paliatywna. Dzisiaj w ten sposób wspieramy 34
rodziny.
Opieka dla rodzin jest bezpłatna. Jej organizacja – kosztowna.
Część wydatków finansuje państwo, ale to za mało. Pomagają
osoby indywidualne, firmy i instytucje. Głównie z Dolnego
Śląska. Największa pomoc to przekazanie 1% podatku –
w 2015 roku wpłaty 1% stanowiły 41% budżetu Fundacji.
Wystarczy wpisać KRS 0000287982 w rozliczenie roczne,
by zapewnić chorym dzieciom bezpieczny rok.

Za każdą pomoc dziękujemy.
Więcej na www.hospicjum.wroc.pl
oraz na www.facebook.com/wroclawskie.hospicjum

Koncert organizujemy dzięki

Patronat medialny

