
Zwracamy się do szerokiego grona ludzi dobrej woli, stosując się do znanej każdemu i sprawdzonej w życiu maksymy
 „ Przyjaciele moich przyjaciół są moimi przyjaciółmi".

W ramach działalności Rotary Club Zamość staramy się pomagać w miarę możliwości w różnych przedsięwzięciach
na rzecz potrzebujących.

Nasza dotychczasowa aktywność obejmuje między innymi:
·stałe już od pięciu lat wsparcie finansowe i rzeczowe Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi oraz starszych, schorowanych 

Polaków z Kołomyi, z którymi historia okrutnie się obeszła pozostawiając ich samym sobie w obcym kraju,
·zebranie środków na pomnik żołnierzy polskich, którzy walczyli 1920 r. z armią sowiecką w obronie Równego, 

      są pochowaniu na cmentarzu w Równem i do dzisiaj leżą jako nieznani, anonimowi  bohaterowie. 
·wsparcie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem" w Zamościu znaczącą dla nas sumą, którą zbieraliśmy 

przy okazji różnych imprez charytatywnych,  
·w związku z aktualną sytuacją i w dobie pandemii  koronawirusa COVID realizacja zakupu profesjonalnej ochrony 

       dla medyków obu zamojskich szpitali dbających o nasze zdrowie.
·wspieranie od kilku lat wraz z lokalnym Stowarzyszeniem ZSBS Bastion zbiórek na świąteczne paczki dla potrzebujących 

rodzin w naszej okolicy
To tylko niektóre z naszych projektów, w telegraficznym skrócie. Szczegóły i głębszą wiedzę o nas i naszej aktywności możecie

 znaleźć na stronie internetowej www.rotary.zamosc.pl
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„POMAGANIE TO JEDYNA RZECZ KTÓRA TRWA I MA ZNACZENIE"
PO TO TU JESTEŚMY

 Jerzy Liberadzki
 Prezydent RC Zamość

              Dzielimy się z Państwem naszym nowym wyzwaniem i prosimy o wsparcie projektu „Dom Na Zawsze„.
Jako  ROTARY CLUB Zamość podjęliśmy inicjatywę  na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przy ulicy 
Żdanowskiej 3.  
       Poruszyły nas losy pięćdziesięciu pięciu kobiet ze znacznym stopniem upośledzenia intelektualnego
i ruchowego, wymagających stałej terapii i rehabilitacji. Mieszkają w bardzo złych warunkach socjalno-bytowych.
Ich dom przez lata nie był remontowany, przestarzałe rozwiązania techniczne bardzo utrudniają codzienne życie
i opiekę. Obecny obraz zarówno budynku, jak i otoczenia jest bardzo smutny i przygnębiający. 
Choroba, samotność i szarość wokół, źle wpływa na mieszkanki domu, który jest dla nich ich "Domem Na Zawsze". 
              Aby wprowadzić namiastkę normalności życia w codzienność kobiet, podjęliśmy decyzję o przygotowaniu 
na poddaszu, pracowni terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Koszt inwestycji to co najmniej 10-12 tysięcy złotych, 
rotariański wkład to suma 5 tysięcy złotych. Spróbujmy ją podwoić i uchylić im drzwi do innego świata. 
Każda kwota ma znaczenie. Numer konta bankowego, na które możecie Państwo dokonać wpłaty: 
               62 1750 0012 0000 0000 2304 5508 z dopiskiem DPS
              Osoby, którym chcemy pomóc nie potrafią ze względu na swój stan zdrowia wyrazić swojej wdzięczności, 
dlatego też czynimy to w ich imieniu. Dziękujemy za Waszą otwartość, zrozumienie i oczywiście wsparcie 
finansowe dla potrzebujących.
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