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Wyró˝nienia dla organizacji
pozarzàdowych
Dwie organizacje pozarzàdowe: Stowarzyszenie Hospicjum Pallotinum i Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej
„Wspólnota” otrzyma∏y nagrod´ imienia Lecha Bàdkowskiego.
dzia∏alnoÊç w roku 2002
kapitu∏a nagrody, w sk∏ad
której wchodzili reprezentant prezydenta Gdaƒska oraz przedstawiciele Wydzia∏u Spraw Spo∏ecznych i Regionalnego Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarzàdowych w Gdaƒsku, postanowi∏a przyznaç dwie
nagrody g∏ówne w wysokoÊci po 2
500 z∏otych.
Kapitu∏a Nagrody im. Lecha
Bàdkowskiego zdecydowa∏a te˝
o przyznaniu trzech wyró˝nieƒ innym organizacjom pozarzàdowym:
- Uczniowski Klub Sportowy
„Conrad”
- Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
- Klub Kobiet po Mastektomii
„Amazonki”.
Nagroda imienia Lecha Bàdkowskiego wr´czana b´dzie w tym
roku ju˝ po raz trzeci. Poprzednio,
za dzia∏alnoÊç w 2000 roku, uhonorowano nagrodà Gdaƒskie Forum na Rzecz Wychodzenia z BezdomnoÊci, a za rok 2001
Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków. Wówczas to wyró˝nienia
przypad∏y gdaƒskiemu oddzia∏owi
Polskiego Stowarzyszenia Sclerosis Multiplex (Stwardnienie Rozsiane) oraz Gdaƒskiemu Telefonowi Zaufania.
Fundatorem nagrody jest spó∏ka Saur Neptun Gdaƒsk.

Za

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie gminnym w tym roku o Nagrod´ Prezydenta Miasta Gdaƒska im. Lecha Bàdkowskiego
mog∏y si´ ubiegaç jedynie organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce
w dziedzinach nale˝àcych do tzw.
zadaƒ w∏asnych gminy. Sekretariat kapitu∏y nagrody otrzyma∏ 19
wniosków nominacyjnych dla takich w∏aÊnie instytucji z obszaru
Gdaƒska.
Kandydatów do nagrody zg∏aszaç mog∏y zarówno instytucje
oraz inne organizacje, jak i osoby
prywatne.

Stowarzyszenie
Hospicjum Pallotinum
Hospicjum Pallotinum dzia∏a
w Gdaƒsku od 1983 roku, opiekujàc si´ osobami terminalnie
chorymi i umierajàcymi z powodu chorób nowotworowych. Stowarzyszenie jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych
w Polsce oÊrodków hospicyjnych. W 2003 roku planowane
jest otwarcie hospicjum stacjonarnego, które uzupe∏ni opiek´
domowà. B´dzie ono równie˝
s∏u˝y∏o jako baza szkoleniowa
dla wolontariatu hospicyjnego
z Gdaƒska, Trójmiasta, i podobnych oÊrodków tego typu w ca∏ej
Polsce.
Do osiàgni´ç stowarzyszenia
w 2002 roku zaliczyç mo˝na:
• W∏àczenie kolejnych wolontariuszy w dzia∏ania hospicjum
• Przygotowanie w 2002 roku domu hospicyjnego jako bazy dla
chorych i miejsca dzia∏ania
i szkolenia wolontariuszy
• Zorganizowanie i przeprowadzenie Dnia SolidarnoÊci z Cho-

rymi na AIDS oraz zorganizowanie wystawy na temat tej
choroby.

Stowarzyszenie
Pomocy Charytatywnej
„Wspólnota”
G∏ówna dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia to prowadzenie jad∏odajni,
z której korzystajà osoby ubogie
i znajdujàce si´ w trudnej sytuacji
˝yciowej, przede wszystkim osierocone dzieci, samotne matki, osoby chore i w podesz∏ym wieku,
niepe∏nosprawne, dotkni´te ubóstwem i zagro˝one patologià.
Oprócz do˝ywiania stowarzyszenie organizuje wsparcie rzeczowe i materialne dla sta∏ych bywalców jad∏odajni w formie sprz´tu
gospodarstwa domowego i medycznego, ubraƒ i ˝ywnoÊci. Dofinansowuje ponadto rehabilitacj´
dzieci, przydziela zapomogi pieni´˝ne.
Stowarzyszenie Êwiadczy tak˝e
pomoc socjalnà przy za∏atwianiu
spraw urz´dowych, pomaga w poszukiwaniu pracy. „Wspólnota”
organizuje równie˝ letni wypoczynek, imprezy okolicznoÊciowe i integracyjne, zabawy i festyny. ■

PRZEPROSINY
W grudniowym (102/2002)
numerze „Herolda” informacja
o obchodach Êwi´ta ¸ucji zilustrowana zosta∏a nie tylko zdj´ciami, ale te˝ zabawnym rysuneczkiem. Jego autorkà jest Ewa
Poklewska, o czym jednak nie
napisaliÊmy. Przepraszamy.

