KOLEJNA AKCJA
CHARYTATYWNA
FUNDACJI EDF POLSKA
Już w najbliższa sobotę, 6 lutego, w Fundacji EDF Polska swoje 30. urodziny urządza GrubSon. Podczas
koncertu rapera i jego przyjaciół, grupa wolontariuszy Fundacji EDF Polska będzie zbierać pieniądze na
szczytny cel – system do higieny osobistej dla osób obłożnie chorych.
Sam koncert jest bardzo ważnym
wydarzeniem artystycznym, ale oprócz
tego będzie mu towarzyszyła inicjatywa
dotycząca życia społecznego, pomocy
osobom potrzebującym. Fundacja EDF
Polska nie tylko zajmuje się kulturą
i sportem, ale również wchodzi w zakres
działalności charytatywnej. Postaraliśmy
się wykorzystać nadarzającą się
okazję, by pomóc potrzebującym –
mówi Jan Makowski, prezes Fundacji
EDF Polska i pomysłodawca akcji
charytatywnej.
Podczas koncertu grupa przeszkolonych
wolontariuszy, odpowiednio ubranych
i przygotowanych merytorycznie do
akcji będzie zbierać pieniądze na
rzecz Stowarzyszenia „Wystarczy być”
z Orzesza. To co jest dla nas zupełnie
naturalne jak higiena osobista, dla
niektórych osób stanowi wyzwanie,
którego często nie osiągają. Ich sytuację
można poprawić za pomocą specjalnego
„łóżka”.
Zakup nowoczesnego sprzętu
kosztuje aż 80 tys. złotych. Sprzęt ten
stanowi milowy krok w opiece nad
mieszkańcami. Podopieczni I Zespołu
Opiekuńczego są osobami, które
wymagają szczególnej opieki oraz
pielęgnacji, ponieważ są osobami
leżącymi i poruszają się na wózkach
inwalidzkich. W związku z powyższym
sprzęt ten w dużej mierze ułatwiłby
nie tylko codzienną kąpiel, ale również
pozwoliłby na korzystanie przez
mieszkańców z masaży wodnych
zleconych im przez lekarza - powiedziała

fundacja.edf.pl

Jadwiga Krajewska, dyrektor Domu
Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Pani dyrektor wraz z niektórymi
podopiecznymi pojawi się na koncercie
i powie w imieniu potrzebujących kilka
słów.
Z jakimi problemami muszą zmagać się
podopieczni przebywający w I Zespole
Opiekuńczym Domu Pomocy Społecznej
w Orzeszu? - To są osoby, które nie
potrafią samodzielnie egzystować,
wymagają ciągłej opieki. System
do higieny osobistej jest dla nich
nieosiągalny, dlatego dzień w dzień
opiekunowie muszą kłaść chorego i myć
go. Mamy XXI wiek, myślę, że chorzy
mają prawo korzystać z dobrodziejstw
cywilizacyjnych – powiedział
Jan Makowski.

zostanie przeznaczony na ten cel
charytatywny. Myślę, że mix ukazałaby
się do wiosny – zdradził raper.

KAŻDY KTO CHCE WESPRZEĆ
STOWARZYSZENIE JUŻ TERAZ
MOŻE WPŁACIĆ NAWET
NAJMNIEJSZĄ KWOTĘ NA
SUBKONTO, KTÓRE PROWADZI
FUNDACJA EDF POLSKA
DANE DO PRZELEWU:
Fundacja EDF Polska
Ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik
NR KONTA BANKOWEGO:
66 1560 0013 2353 6765 9000 0010
TYTUŁEM PRZELEWU:
Stowarzyszenie „Wystarczy Być”

W akcję włączył się sam GrubSon, który
będzie świętował z przyjaciółmi swoje
30. urodziny. Wśród zaproszonych
gości znaleźli się Marcelina, Jarecki,
Brk, Jotoskleja, Metrowy, DJ Bambus,
Bu, DJ HWR i Sanepid Live Band.
Przygotowujemy składankę moich
gościnnych numerów. Takich utworów
nazbierało się bardzo dużo. Jakby je
zebrać wszystkie do kupy, to byłyby
cztery płyty, a może i więcej. Dochód ze
sprzedaży płyt jak i biletów z koncertu

To nie koniec pomocy dla
Stowarzyszenia.
Fundacja EDF Polska przekaże
na rzecz Stowarzyszenia
10% ZE SPRZEDAŻY BILETÓW NA
20. OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
PIOSENKI ARTYSTYCZNEJ OFPA,
który rozpocznie się 20 lutego.
Dodatkowo Kabaret Młodych
Panów na kilku organizowanych
w regionie kabaretonach
przeprowadzi zbiórkę na rzecz
zakupu, tak bardzo potrzebnej
wanny.

