AKCJE CHARYTATYWNE
ELBLĄSKIEGO KLUBU ROTARY
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• 1992 r. grudzień - akcja świątecznej pomocy dzieciom Domu Dziecka w
Dzierzgoniu.
• 1992 r. - Arek L. (z Lipowiny k/Braniewa), w dniu ukończenia szkoły
podstawowej, po niefortunnym skoku do wody, został przykuty do łóżka.
Rotarianie szwedzkiego klubu z Ronneby przekazali jemu wózek elektryczny
sterowany ustami i podnośnik do przenoszenia chorego, my zaś zestaw
komputerowy, przystawkę do czytania i inne pomoce do nauki.
• 1993 r. – zainicjowanie stałej opieki nad sparaliżowanym chłopcem - Arkiem L.
• 1993 r. marzec - przekazanie Arkowi L. wózka elektrycznego oraz specjalnego
łóżka z regulacją położenia dla chorych ze schorzeniami narządów ruchu.
• 1993 r. grudzień - pomoc materialna dla pogorzelców z Wyspy Nowakowskiej.
• 1993 r. - dwuletnia opieka nad Moniką z Nowakowa; poważnie chorą na astmę
dziewczynkę m.in. wysłaliśmy wraz z matką do sanatorium w Oliwie.
• 1993 r. listopad – przekazanie przez rotarian ze szwedzkiego klubu Ronneby
(we współpracy z naszym klubem), znacznej ilości sprzętu ortopedycznego, w
tym kilkunastu wózków inwalidzkich, do Szpitala Miejskiego przy ul.
Żeromskiego.
• 1994 r. grudzień - zbiórka odzieży, a następnie przekazanie jej, mieszkańcom
wsi Bruk.
• 1994 r. – pozyskanie od jednego z warszawskich przedsiębiorców 50 pralek i
przekazanie najuboższym mieszkańcom w Mikołajkach Pomorskich.
• 1995 r. grudzień - przekazanie 28 inhalatorów dzieciom z Elbląga chorym na
astmę.
• 1995 r. styczeń- sfinansowanie operacji oka 14 letniego Mariusza ze wsi
Księżno.
• 1995 r. marzec – wykonanie sufitu podwieszanego w Fundacji Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym im. Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu.
• 1995 r. marzec - organizacja koncertu chóru z USA.
• 1995 r. – wyjazd na staż dydaktyczny do USA, nauczyciela Szkoły Muzycznej
w Elblągu.
• 1996 r. listopad – przekazanie Arkowi z Lipowiny podnośnika zakupionego
przez RC Ronnebyn.
• 1996 r. grudzień – zakup nowego zestawu komputerowego wraz z drukarką
dla Arka z Lipowiny, za środki pozyskane z pierwszej Aukcji Rotariańskiej.
• 1996 r. grudzień – przekazanie zestawu komputerowego dla szkoły
podstawowej w Tolkmicku.
• 1996 r. – ufundowanie stypendium dla młodego emigranta z Kazachstanu.
• 1997 r. marzec, - przekazanie 1100 m.b. tetry dla niepełnosprawnych
podopiecznych Zakładu Leczniczo- Wychowawczego w Elblągu.
• 1997 r, czerwiec – zmodernizowanie i remont łazienki dla niepełnosprawnych
w Zakładzie Leczniczo- Wychowawczym w Elblągu.
• 1997 r.- pomoc finansowa dla powodzian we Wrocławiu 2.600 zł.
• 1998 r. - wyremontowanie wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym i
przekazanie go Rafałowi N.- uczniowi II LO w Elblągu.
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• 1998 r. - sfinansowanie operacji oka w klinice „Korvita” 13 letniej Agnieszki K.
• 1998 r. – organizacja wyjazdu młodzieży z Elbląga na obóz do Holandii.
• 1999 r. - współfinansowanie budowy podjazdu dla wózka inwalidzkiego
niepełnosprawnego chłopca z Elbląga (2.000 zł).
• 1999 r. maj – przekazanie pierwszego zestawu urządzeń typu FM dla dzieci z
wadami słuchu, uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu. Urządzenia te
wspomagają niedosłyszącym dzieciom udział w zajęciach w klasie z uczniami
bez wady słuchu.
• 2000 r. - zakup drugiego kompletu aparatów słuchowych typu FM dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu.
• 2000 r. - ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów.
• 2001 r. – zakup trzeciego kompletu aparatów słuchowych typu FM dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu.
• 2001 r. – wsparcie finansowe działalności Hospicjum w Elblągu.
• 2001 r. – pomoc finansowa powodzianom z Gdańska i Ukrainy.
• 2001 r. – ufundowanie paczek świątecznych dla podopiecznych.
• 2001 r. - ufundowanie nagród pieniężnych dla najlepszych maturzystów.
• 2001 r. – udział w akcji szczepień organizowanej przez RC Gdańsk – Sopot.
• 2002 r. – dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci.
• 2002 r. – przekazanie komputera i specjalistycznego oprogramowania
szachowego dla niepełnosprawnego Tomka z Malborka.
• 2002 r.- sfinansowanie kosztów naprawy sprzętu komputerowego Arka z
Lipowiny.
• 2002 r., sierpień – dofinansowanie wyjazdu na kolonie dla Ali i Karola ze
Starego Pola.
• 2002 r., sierpień – sfinansowanie zakupu 10 wyprawek szkolnych dla
podopiecznych MOPS.
• 2002 r., październik – przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego, zakupionego
przez rotarian z Norwegii, dla Hospicjum w Elblągu.
• 2002 r. - przekazanie 1.000 $ na akcję definitywnego zlikwidowania w skali
globu choroby Polio.
• 2003 r. przekazanie Hospicjum 4 500 zł ze środków uzyskanych ze sprzedaży
dzieł sztuki na VII Aukcji Rotariańskiej.
• 2003 r. czerwiec – przekazanie do Woj. Szpitala Zespolonego urządzenia do
wspomagania oddechu dla noworodków (MG 12.000 $). Projekt
międzynarodowy zainicjowany przez nasz klub, a wsparty przez kolegów z RC
Leer ( Niemcy) i RC Winschoten ( Holandia).
• 2003 r. wrzesień – dofinansowanie wyjazdu chóru „Stokrotka” we współpracy
z RC Ratzenburg i RC Lichtenau (dystrykt 1890).
• 2003 r. – organizacja wyjazdu 3 studentek PWSZ w Elblągu na praktyki do
Niemiec w ramach wymiany młodzieżowej.
• 2003 r. – zabezpieczenie pobytu młodego człowieka z Meksyku w ramach
międzynarodowej wymiany młodzieży.
• 2003 r. - organizacja wyjazdu studenta z Pasłęka do Meksyku, w ramach
rewizyty.
• 2004 r.- kontynuacja pomocy materialnej Arkowi z Lipowiny koło Braniewa.
• 2004 r. udzielenie pomocy materialnej rodzinie M. z Grabowiec koło Braniewa.
• 2004 r. pomoc finansowa w wysokości 2.000 zł. dla chorej na białaczkę
Karolinie D. z Elbląga.

• 2004 r. dofinansowanie kolonii dzieciom niepełnosprawnym ze Szkoły
Podstawowej Nr 14 w Elblągu.
• 2004 r. grudzień - przekazanie Arkowi L. książek, płyt muzycznych CD,
słodyczy z okazji świąt Bożego Narodzenia.
• 2004 r. grudzień - przekazanie zebranej przez nas odzieży i paczek
żywnościowych rodzinie Państwa M. (Grabowiec koło Lelkowa).
• 2004 r. grudzień - przekazanie kuchenki gazowej i łóżka piętrowego rodzinie
Pani Doroty P. w Elblągu.
• 2005 r. kwiecień - przekazanie 4 rowerów dzieciom w zawodowej rodzinie
zastępczej państwa Ż. w Elblągu.
• 2005 r, czerwiec - przekazanie zestawu komputerowego zawodowej rodzinie
zastępczej Państwa Ż. w Elblągu.
• 2005 r. czerwiec - przekazanie kompletu mebli do mieszkania pełnoletnich
wychowanków Domu Dziecka w Elblągu. Meble wykonane przez
firmę naszego Kolegi - ADASTOL.
• 2005 r. czerwiec - opłacenie kursu wychowawczyń kolonii dla dwóch
wychowanek Domu Dziecka w Elblągu.
• 2005 r. czerwiec – zatrudnienie w okresie wakacyjnym przez TP SA trzech
studentek, wychowanek Domu Dziecka w Elblągu.
• 2005 r. październik – przekazanie rodzinom M. i T. ze wsi Grabowiec odzieży
dla dzieci wraz z pomocą żywnościową.
• 2005 r. grudzień - przekazanie paczek świątecznych pod choinkę dla dzieci z
rodziny państwa Ż.
• 2005 r. grudzień – dofinansowanie paczek choinkowych dla dzieci z rodzin
zastępczych.
• 2006 r. luty – zainstalowanie u Arka L. „Neostrady” internetowej.
• 2006 r. marzec - przekazanie rodzinie M. z Milejewa oraz rodzinie T. z
Ogrodnik pomocy żywnościowej oraz rowerów dla dzieci.
• 2006 r. kwiecień – dofinansowanie wyjazdu dzieci Alicji i Karola Ś. na turnus
rehabilitacyjny w Kazimierzu Dolnym.
• 2006 r. maj – dofinansowanie do wczasów rehabilitacyjnych w Krynicy
Morskiej dla piątki dzieci z rodziny zastępczej państwa S.
• 2006 r. czerwiec – sfinansowanie kosztu wynajmu autokaru dla dzieci z
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu na wyjazd, z okazji Dnia
Dziecka.

•
•
•

Paczki świąteczne i z okazji Dnia Dziecka przekazaliśmy: rodzinie zastępczej
w Elblągu, wielodzietnej rodzinie (z siedmiorgiem dzieci) w Milejewie i rodzinie
z trójką dzieci w Ogrodnikach.
Rodzina wielodzietna (pp. M.) w Milejewie otrzymała dofinansowanie w
wysokości 50% kosztów wymiany okien w domu.
Rodzinie w Ogrodnikach przekazaliśmy komplet mebli pokojowych.
Rodzina niepełnosprawnego Dawida w Elblągu otrzymała telewizor oraz stolik
i komodę.
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KADENCJA 2006/2007

•
•
•
•

Niepełnosprawny chłopiec ( po operacji mózgu) otrzymał w prezencie
drukarkę komputerową.
Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego podopiecznej (Irminy C.) Domu
Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w
Elblągu.
Przekazaliśmy Hospicjum św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak
koncentrator tlenu.
Wojtek K. z Elbląga otrzymał podnośnik do przenoszenia osób leżących i
specjalistyczne łóżko.

KADENCJA 2007/2008
•
•
•
•
•
•

Przekazanie paczek świątecznych rodzinom wielodzietnym w Milejewie i
Dąbrowie.
Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego podopiecznej (Irminy C.) Domu
Pomocy. Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi w
Elblągu.
Udzielenie pomocy finansowej Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych
Spokrewnionych w Elblągu poprzez sfinansowanie dzieciom turnusu
wypoczynkowego w Krynicy Morskiej (1.500 zł).
Michałowi D. z Nowotnej k/Nowego Dworu Gd. przekazaliśmy ssak sieciowobateryjny do odsysania zalegającej w krtani wydzieliny.
Współfinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego Wojciechowi K. z Elbląga
(4.470 zł).
Zakup sprzętu medycznego „pionizator” dla podopiecznych Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu.

KADENCJA 2008/2009
•
•
•
•
•
•

(TK)

Pomoc charytatywna - rzeczowa dla podopiecznych EKR (paczki
okolicznościowe, łącznie 2.345 zł).
Respirator (26.000 zł) dla Hospicjum Św. Jerzego im. dr Aleksandry Gabrysiak
w Elblągu
Udział w koncercie - aukcji charytatywnej „Pomóżmy Januszowi w walce z
chorobą nowotworową” – 1.000 zł.
Pomoc dzieciom niedowidzącym ze Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu realizacja projektu „Okulary”.
Zakup 160 książek - lektur szkolnych dla Sz. P. Nr 14 (ok. 8.000 zł).
Przekazanie przez EKR wraz RC Leer z Niemiec do „Sali Dziecka” elbląskiego
Hospicjum telewizora z wbudowanym DVD oraz specjalistycznego fotela do
czuwania przy łóżku chorego.
Współfinansowanie wczasów rehabilitacyjnych czwórki niepełnosprawnych
dzieci pp. S., podopiecznych EKR, wychowywanych w rodzinie zastępczej
(1.000 zł).
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KADENCJA 2009/2010
•
•
•
•
•
•

Kompleksowa wymiana oświetlenia w klasach lekcyjnych Szkoły
Podstawowej nr 14 (przy wydatnej pomocy firm : ENERGETYK z Elbląga i
TELTOR - POL PÓŁNOC z Gdańska). Całkowita wartość prac – 5 000 zł.
Włączenie się w działania Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej
nr 25 „Mrowisko”, poprzez sfinansowanie wydania katalogu prac dzieci na
wystawę organizowaną przez to stowarzyszenie.( ok. 1.300 złotych)
Ufundowanie w roku akademickim comiesięcznego stypendium dla
znajdującej się w trudnej sytuacji finansowej Natalii O. (łącznie 3.000 zł.)
Przekazanie na rzecz Fundacji AKOGO kwoty 1.300 zł.
Przekazanie 200 $ na międzynarodową rotariańską akcję walki z Polio.
W związku ze zmianą siedziby dalsza pomoc dla elbląskiego hospicjum
będzie prowadzona po jego przeprowadzce

KADENCJA 2010/2011

•
•
•
•
•
•

Udzielenie pomocy finansowej Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych
Spokrewnionych w Elblągu poprzez sfinansowanie dzieciom turnusu
wypoczynkowego w Krynicy Morskiej.
Kontynuacja w roku akademickim comiesięcznego stypendium dla znajdującej
się w trudnej sytuacji finansowej Natalii O. (łącznie 2.700 zł.)
Przekazanie II etapu wyposażenia do „Sali Dziecka” w Hospicjum im. dr
Aleksandry Gabrysiak. Łączna wartość wyposażenia około 70 tys. zł.
Przekazanie kwoty 200 $ na ogólnoświatową akcję walki z Polio.
Dofinansowanie w wysokości 1.500 zł rodziny Pani Grażyny S. z pięciorgiem
dzieci niepełnosprawnych turnusu rehabilitacyjnego (Posejdon w Krynicy
Morskiej)
Wsparcie finansowe (470 zł. + 400 zł.) poprzez zakup prac i kalendarzy, na X
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w SP nr 25.
Zakup obrazu (1.000zł.) na aukcji LC Elbląg Truso, której dochód
przeznaczony został na zakup skrzypiec dla Natalii Z. – utalentowanej
uczennicy Szkoły Muzycznej.
Sfinansowanie kwotą 1.800 zł. wydanie katalogu prac dziecięcych X
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w SP 25.

KADENCJA 2011/2012
•
•
•
•
•

(JJ)

Dofinansowanie w wysokości 2.000 zł rodzinie Pani Grażyny S. z pięciorgiem
dzieci niepełnosprawnych turnusu rehabilitacyjnego (sierpień, Posejdon w
Krynicy Morskiej).
Przekazanie kwoty 200 $ na ogólnoświatową akcję walki z Polio.
Ufundowanie stypendium dla Natalii O. (9 miesięcy x 300 zł = 2.700 zł).
Zakup wraz RC Leer i RC Winschoten dla Jakuba M. specjalnego wózka
spacerowego „Walker” na łączną kwotę 14.400 zł.w tym EKR 9.900 zł.
Zakup i podarowanie laptopa Mateuszowi B. (2.500 zł)
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KADENCJA 2012/2013

•
•
•
•

KADENCJA 2013/2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sfinansowanie Paulinie W. turnusu rehabilitacyjnego w Łebie PT Mazowsze
(2.500 zł.).
Ufundowanie stypendium dla będącej w trudnej sytuacji materialnej Natalii O.
(9x300=2.700zł.).
Sfinansowanie Karolowi K. turnusu rehabilitacyjnego w Stawnicy (2.500 zł.).
Pomoc dla Jana C. z RC Gorzów Wlkp. (1.000 zł.).
Wpłata charytatywna dla RC Olsztyn (450 zł).
Sfinansowanie Aleksandrze C. turnusu rehabilitacyjnego (1.990 zł.).
Dofinansowanie do zakupu wózka specjalnego RODEO dla Anny Z.(1.450 zł.).
Pomoc finansowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły podstawowej nr 25
„Mrowisko” „Fotoklasy” (450 zł.).
Ufundowanie stypendium specjalnego Magdalenie J. w kwocie 2.000 zł.
Ufundowanie 10 nagród w konkursie „Razem zaśpiewajmy” (1.000 zł.).
Sfinansowanie wydanie katalogu prac dziecięcych w XIII Międzynarodowym
Konkursie Plastyczno-Fotograficznym (1.476 zł.).
Pomoc finansowa dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Elblągu (……)
Przekazanie na Rotary Fundation 500 $.

KADENCJA 2014/2015
•
•

(WW)

(ZD)

Zaszczepienie przeciwko wirusowi HPV 55 dziewcząt z Zespołu Szkół nr 2 w
Elblągu i Zespołu Szkół w Gronowie Górnym. Koszt 24.750 zł.
Januszek Franciszek F. – realizacja uchwały z 23.06.2014 r ( za poprzedniego
Zarządu) wręczenie 14.08.2014 r. laptopa z opłaconym Internetem na kwotę
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Zakup dla Jakuba M. specjalnego siedzenia – krzesełka (2.500 zł.).
Ufundowanie stypendium dla Natalii O. (9 miesięcy x 300 zł = 2.700 zł).
Ufundowanie zapomogi dla licealistki Joanny C. w łącznej kwocie 1500 zł.
Dofinansowanie w wysokości 2.000 zł rodziny Pani Grażyny S. z siedmiorgiem
dzieci niepełnosprawnych turnusu rehabilitacyjnego (sierpień, Posejdon w
Krynicy Morskiej).
Wsparcie finansowe na rzecz bardzo chorego rotarianina w RC Szczecin
Pomerania kwoty 1.000 zł.
Wsparcie finansowe XII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego w SP nr
25. Kwotą 1473 zł.
Sfinansowanie konkursu „Foto-Klasy” (300 zł.).
Sfinansowanie konkursu, dla dzieci niepełnosprawnych, „Razem zaśpiewajmy”
na kwotę 1.000 zł.
Wpłata na konto Rotary Foundation 1000 $.

Strona

•
•
•
•

(PZ)

•
•
•
•
•
•
•
•

KADENCJA 2015/2016

(EK)

• 11 września 2015 r. – wręczenie elektrycznego wózka inwalidzkiego (4.400 zł.)
dla Angeliki (spotkanie z Prezydentem m. Elbląga).
• Rehabilitacja Angeliki K. (6.160 zł.)
• Rehabilitacja Adama Cz. (2.160 zł.)
• Dopłata do wyżywienia w stołówce (Janusz F. 1.000 zł.)
• 15-12-2015 r. - wręczenie laptopa Tamarze W. (1.120 zł. + 1960 zł.)
• 30-05-2016 r. - spotkanie z podopiecznymi z okazji Dnia Dziecka ( 31 osób) –
wręczenie podopiecznym upominków.
• Wpłata na RF 1.000 EURO
• Wpłata na POLIO 260 EURO
• Przekazanie do RC Charków 3.000 zł. na pomoc dla dzieci z Donbasu.
• Rehabilitacja Marcina M. z Gronowa Elbląskiego (3.000 zł.)
• Dofinansowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Elblągu
(915 zł) na zakup urządzenia do rehabilitacji – Madagaskar.
• Paczki dla podopiecznych z okazji Dnia Dziecka (600 zł.)
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2.000 zł, zapomoga jednorazowa w wysokości 600 zł. i 9x 200 zł. miesięcznie
tj. 2 400 zł., paczka na Mikołaja 6.12.2014 r. – 200 zł., paczka na „Dzień
Dziecka” 1.06.2015 r. – 100 zł.
Angelika K. – opłata zabiegów rehabilitacyjnych w CRT „ARKA” w Elblągu od
września 2014 r. do lutego 2015 r. 440 zł. x 6 = 2 640 zł. Dalsza (marzec
wrzesień) opłata zabiegów rehabilitacyjnych od marca 2015 r. do września
2015 r. 440 zł. x 7 = 3 080 zł., Paczka świąteczna na Mikołaja 6.12.2014 r. –
200 zł., Paczka na „Dzień Dziecka” 1.06.2015 r. – 100 zł., Wyposażenie w
meble dwóch pokoi za kwotę 8 000,00 zł.
Ryszard S. – zapomoga w wysokości 1 000,00 zł. dla elbląskiego fotografika
na uruchomienie w Hotelu ARBITER autorskiej Galerii Fotografii.
Emilka M. - opłata zabiegów rehabilitacyjnych w CRT „ARKA” w Elblągu od
października 2014 r. do grudnia 2014 r. 500 zł. x 3 = 1 500 zł., paczka na
Mikołaja 6.12.2014 r. – 200 zł.
Adam Cz. – opłata domowych zabiegów rehabilitacyjnych w ilości 50 szt. po
45,00 zł. jeden = 2 250 zł.
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu wyposażenie w meble
jednej z klas za kwotę 10 000 zł.
Państwo Ewa i Artur J. z dwojgiem dzieci – w związku z pożarem domu i
spaleniem całego dobytku zapomoga jednorazowa w wysokości 2.000 zł.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niesprawnych Intelektualnie –
wspólny projekt z Lions Club Elbląg Truso, wykonanie wiaty po 3 300 zł.
wkładu przez każdy klub, razem 6 600,00 zł.
Przekazanie na międzynarodową rotariańską akcję walki z Polio kwoty 50 zł x
23 członków tj. 1 150 zł.
Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
im. Matki Teresy z Kalkut
Sfinansowanie 13-tu pucharów za kwotę 560 zł. na nagrody I Biegu
Integracyjnego Terenowego „ Bażantarnia 2015 r.”

• Wsparcie finansowe (600 zł.) Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych
im. Matki Teresy z Kalkuty
KADENCJA 2016/2017

•
•
•
•
•
•
•
•

KADENCJA 2017/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(EJ)

Zapomoga dla Tamary (1.000 zł.)
Rehabilitacja Angeliki K. i Tamary W. (7.200 zł.)
Koszty dojazdów Mai M. do przedszkola w Sobieszowie (4.000 zł)
Stypendium dla Sary G. (4.500 zł)
Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla Mariusza (2.000 zł).
Zakup 200 sztuk medali na bieg organizowany przez elbląskie hospicjum
(1.378 zł).
Dofinasowanie budowy placu zabaw w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Elblągu przy ul. Kopernika (3.000 zł.)
Zakup bonów EMPIK na święta dla podopiecznych EKR (450 zł).
Zakup pucharów na „Kręgle 2017” – Stowarzyszenie Sprawniejsi” w Elblągu
(300 zł).
Badanie specjalistyczne oczu i zakup okularów dla Filipa (500 zł.).
Przekazanie dla IKS „ATAK” w Elblągu lodówki i pralki automatycznej (1.500).

Elbląski Klub Rotary HM 171220
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•
•

Kontynuacja rehabilitacji Angeliki K. (wrzesień 2016 i luty 2017).
Kontynuacji rehabilitacji Tamary W. (wrzesień 2016 i luty 2017).
Ufundowanie pucharów dla Stowarzyszenia „Sprawniejsi” (październik 2016).
Sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego Adama Cz. (Listopad 2016).
Ufundowanie stypendium studentce Sarze G. (październik 2016).
Przekazanie paczek świątecznych podopiecznym klubu (Angelika, Tamara,
Janusz) (grudzień 2016).
Przekazanie darowizny na rzecz chóru „Cantata”
Wsparcie finansowe pobytu rodziny zastępczej wielodzietnej na turnusie
rehabilitacyjnym (grudzień 2016).
Sfinansowanie dodatkowej rehabilitacji Marcina M. (styczeń 2017).
Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego Marcie G. (marzec/czerwiec 2017).
Objęcie patronatem honorowym XIV Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
„Razem” (Zespół Szkół nr 2 przy ul. Wyżynnej) i sfinansowanie druku katalogu.
(maj 2017).
Przekazanie 2 mat specjalistycznych do rehabilitacji dzieci w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika 27 (maj 2017).
Sfinansowanie terapii w formie dodatkowych zajęć z języka angielskiego Marty S.
(maj, czerwiec 2017).
Zorganizowanie tygodniowego pobytu wypoczynkowego w Krynicy Morskiej dla
trzech podopiecznych naszego Klubu z opiekunami oraz częściowym
sfinansowaniem wyżywienia (czerwiec 2017).
Zakup akumulatora do wózka inwalidzkiego Angeliki K. (czerwiec 2017).
Wsparcie finansowe, utalentowanej 13 letniej szachistki, Lidii C., z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Skoczek” przy SP nr 1 w Elblągu (czerwiec 2017)..

Strona

•
•
•
•
•
•

(HM)

KADENCJA 2018/2019

(WW)

• Na działowość charytatywną wydatkowano: ok. 25 tys. złotych, w tym zakupy
sprzętu i dofinasowania obozów i sprzętu rehabilitacyjnego ok. 10.000 zł i
rehabilitację podopiecznych ok. 15.000 zł.
• Sfinansowanie rehabilitacji podopiecznych: Angeliki K, Filipa oraz Andrzeja.
• Sfinansowanie kosztów dojazdu dla Mai M.,.
• Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Elblągu.
• Dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych i sportowych, w tym dla Klubu
„Atak”.
• Zakup upominków z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołaja.
• Wyżywienie w trakcie wakacji dla podopiecznych w Krynicy Morskiej,
• Dofinasowanie udziału dzieci z Ukrainy w obozie organizowanym przez RC
Zamość.
• Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Muzycznej w Elblągu.

KADENCJA 2019/2020

(WW)

• W dniu 14 lutego br. odbyło się wręczenie 10 sztuk tabletów dla Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Elblągu przy ul. Kopernika,
zakupionych przez Elbląski Klub Rotary. Dar o wartości 4,5 tys. złotych służyć
będzie rehabilitacji wychowankom Ośrodka. EKR od kilku lat przekazuje dary
lub udziela wsparcia finansowego w zakupie sprzętu i urządzeń
wspomagających rehabilitację dzieci.
• Zakup koncentratora tlenowego dla Hospicjum Elbląskiego o wartości 2500 zł
• Finansowanie rehabilitacji Angeliki i Filipa
• Finansowanie kosztów dojazdu do przedszkola Mai
• Upominki mikołajkowe dla podopiecznych

KADENCJA 2020/2021
•

(KB)

Na wrześniowym (2020 r.) spotkaniu EKR podjął uchwałę o dalszej pomocy
finansowej, przez kolejne 12 miesięcy, na realizację dodatkowej rehabilitacji:
Angeliki, Mai i Filipa.

Aukcje Rotariańskie
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Strona

• Łącznie wystawiono na sprzedaż 793 dzieła, a sprzedanych zostało 774 za łączną
kwotę 849,5 tys. zł.
• Dochód łączny przeznaczony na działalność charytatywną wyniósł 616,9 tys. zł.
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• I Aukcja Rotariańska odbyła się 8 grudnia 1996 r.
• XXIV Aukcja Rotariańska odbyła się 26 października 2019 r.
• XXV ?

