Zapraszamy do udziału
w Loterii Koncertowej.
Wystarczy kupić los, by pomóc podopiecznym
Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.
Co czwarty los wygrywa, a każdy pomaga!
Wszystko po to, by zapewnić pełną, stałą opiekę
nieuleczalnie chorym dzieciom,
zwłaszcza bardzo kosztowną domową rehabilitację.
Można wygrać różnorodne nagrody.
Na szczęśliwców czekają kosmetyki,
bony podarunkowe, obrazy,
sprzęt elektroniczny,
gry planszowe, książki.
Los kosztuje tylko 30 zł.
Zapraszamy!

Do wygrania 200 nagród! Los kosztuje tylko 30 zł.

Płyty m.in. Arki Noego
z autografami
10 zestawów
kosmetyków Tołpa

Pluszaki, gry,
zabawki, puzzle

Toyota Prius z pełnym
bakiem na weekend

Kosmetyki Arkana dzięki wysoce skoncentrowanym
substancjom aktywnym zapewnią szybkie
i trwałe efekty oraz widoczne zwycięstwo w walce
z upływającym czasem. Ugruntowana wiedza
z zakresu biotechnologii oraz innowacyjne składniki
aktywne sprawiają, że linie Arkana wytyczają nowy
wymiar świadomej pielęgnacji. W puli nagród
Loterii Konkursowej czeka na Państwa 10 zestawów
kosmetyków o wartości 300 zł każdy.
www.arkana.pl

Co 4 los wygrywa! Każdy los pomaga dzieciom.

Magnolia Park to największe centrum handloworozrywkowo-rekreacyjne na Dolnym Śląsku. Wśród
najemców centrum znajduje się 250 sklepów,
kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Oferta
rozrywkowo-rekreacyjna obejmuje kino, salę zabaw
dla dzieci i szkołę tańca. Zmotoryzowani klienci
mogą korzystać z ponad 3500 bezpłatnych miejsc
parkingowych. Mamy 10 kart podarunkowych do
Magnolia Park każda o wartości 200 zł.
www.magnoliapark.pl

Ćwiczenia Pilates wysmuklą Twoją sylwetkę.
Masaż wprowadzi Cię w stan głębokiego relaksu
i odprężenia. Fizjoterapia zregeneruje Twoje ciało.
Fizjopilates Studio zapewnia profesjonalną opiekę
fizjoterapeuty zapewniającą bezpieczeństwo
i skuteczności treningu. Placówki we Wrocławiu,
Wałbrzychu i Jugowicach oferują zajęcia Pilates
- indywidualne i grupowe. Do wygrania w loterii
wartościowe vouchery - Relaks i Regeneracja.
www.fizjopilates.pl

Sportowa encyklopedia z podpisami
zawodników reprezentacji Polski
Walizki i torby podróżne w różnych
stylach, kolorach i rozmiarach

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

