Ursynowskie hospicjum w potrzebie! "Wkrótce zabraknie
podkładów higienicznych"
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Ursynowskie hospicjum apeluje o pomoc. Wkrótce w magazynach zabraknie podkładów
higienicznych dla pacjentów. Ruszyła zbiórka na ich zakup. Można je też przynosić do
siedziby Fundacji Hospicjum Onkologiczne im. sw. Krzysztofa.
Pandemia koronawirusa dotknęła nie tylko gospodarkę, ale też organizacje społeczne, które niosą
pomoc najbardziej potrzebującym. Z dnia na dzień spadło zainteresowanie pomocą takim
podmiotom. Odczuwa to też ursynowska Fundacja Hospicjum Onkologiczne im. św. Krzysztofa, która
prowadzi hospicjum dla dorosłych.
Tym razem instytucja, która ma pod stałą opieką ok. 2,2 tys. pacjentów rocznie, w tym tysiąc
przebywających w stacjonarnym hospicjum, prosi o pomoc w zakupie podkładów higienicznych.
Miesięcznie placówka zużywa ich ok. 2 tys.
- Podkłady higieniczne to jedna z tych rzeczy, które w hospicjum zużywają się najszybciej... A w
naszym magazynie niedługo ich zabraknie. Dlatego prosimy o wsparcie - apeluje ursynowska
fundacja.
Chętni mogą się dorzucić do zbiórki (wpłata na konto, które podajemy poniżej) lub
samodzielnie zakupić podkłady higieniczne o wym. 90 x60 cm i większe.

Przyniesione dary można bezpiecznie zostawiać przed drzwiami wejściowymi do budynku Hospicjum
przy ul. Pileckiego 105, w godz. 7:00-21:00.

Pomoc na różne sposoby
Hospicjum na Ursynowie od lat boryka się z problemami finansowymi. Miesięcznie jego utrzymanie
kosztuje około miliona złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to najwyżej w 70 procentach.
Dziura w budżecie łatana jest na różne sposoby - głównie dzięki hojności osób prywatnych i firm,
które doceniają to, co robi dla chorych ursynowskie hospicjum.
Jako organizacja pożytku publicznego fundacja korzysta z 1% podatku (jak go przekazać - o tym
tutaj). Od kilku lat bierze też udział w międzynarodowej akcji "Pola Nadziei". Na Ursynowie w
różnych punktach dzielnicy dzieci sadzą żonkile, a przy okazji są zbierane pieniądze.
Trwa też akcja "18,60 miesięcznie, by żyć". Wystarczy, że 6 tysięcy osób będzie regularnie wpłacać
taką kwotę na konto hospicjum, a pacjenci będą mieli wszystko czego potrzebują.
Fundacja, zachęca też nowożeńców i innych, którzy obchodzą uroczystości, aby zamiast kwiatów
prosili gości o datki na hospicjum św. Krzysztofa.
Zbiórkę na zakup podkładów można wesprzeć wpłacają dowolną kwotę na konto:
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
Nr konta dla przelewów krajowych:
Bank Pekao S.A.
68 1240 5963 1111 0000 4799 9077
Nr konta dla przelewów zagranicznych:
COD PKOPPLPW
21 1240 5963 1978 0010 3546 0223
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