


to coroczne przedsięwzięcie 
edukacyjno-artystyczno-charytatywne:

organizujemy  profesjonalne warsztaty 
dla młodzieży z udziałem wybitnych 
muzyków

środki finansowe pozyskane  
od sponsorów i publiczności 
przeznaczamy na pomoc dla 
dzieci

wspólnie przygotowujemy  
koncert charytatywny 



W ubiegłych latach nasze zaproszenie do 
współpracy i występu z młodzieżą przyjęli: 
Romana Jakubowska-Handke, Lukas Geniusas, 
Wojciech Rajski, Mirosław Jacek Błaszczyk, 
Marek Moś, Jakub Kościuszko, Andrzej 
Jagodziński



Tegoroczna edycja koncertu
W tym roku zapraszamy Państwa na koncert muzyki filmowej. Kompozytor 
i dyrygent - Krzesimir Dębski – autor m.in. muzyki do ponad 50-ciu 
filmów, podjął się prowadzenia warsztatów dla młodzieży oraz 
przygotowania koncertu. W programie wystąpi także Anna Jurksztowicz. 

Przy tym koncercie współpracujemy także z orkiestrą Filharmonii 
Szczecińskiej oraz  z orkiestrą Baltic Neopolis Orchestra. 

Krzesimir Dębski, Anna Jurksztowicz, orkiestra Baltic Neopolis
Orchestra oraz szczecińscy filharmonicy zagrają dla Państwa 
charytatywnie.

Jak co roku, koncert TALENTY SZCZECINA zrealizuje następujące cele:
• szkolenie młodych i utalentowanych szczecińskich uczniów szkoły 
muzycznej;
• organizacja warsztatów dla młodych muzyków, w czasie których będą
pracować ze sławnym dyrygentem;
• zebranie dochodu  z koncertu, przygotowywanego podczas tygodniowych 
warsztatów, za który zostanie zakupiony sprzęt medyczny lub 
terapeutyczny. 



Tegoroczny cel charytatywny
Zakup sprzętu medycznego dla  Zachodniopomorskiego 

Hospicjum dla Dzieci oraz sprzętu edukacyjnego dla 
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Ruchowo „TĘCZA”
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci dzięki swojej 
działalności pozwala, by Podopieczni pozostawali we własnych 
domach wraz ze swoimi rodzinami bez konieczności 
długotrwałych pobytów w szpitalach. Opieka świadczona przez 
hospicjum ma na celu zaspokajanie potrzeb chorych w sferach: 
fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej. Jest to 
najbardziej przyjazna z wszystkich możliwych form opieki nad 
Pacjentem.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA” w Szczecinie opiekuje 
się blisko 850 osobami rocznie. Podopieczni w wieku od kilku 
tygodni do pełnoletniości uzyskują specjalistyczną pomoc 
pozwalającą pokonywać niepełnosprawność fizyczną i 
psychiczną.
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Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane dotąd przez stowarzyszenie: 

2005   wyposażenie karetki do przewozu noworodków SP ZOZ Zdroje
2006   wózki inwalidzkie (100 sztuk) dla potrzebujących Szczecinian
2007   otwarty inkubator noworodkowy dla ZOZ w Goleniowie
2008   lampa do fototerapii noworodków dla ZOZ w Goleniowie
2009   sprzęt ratujący życie dla Szpitala Dziecięcego w Szczecinie
2009   inkubator noworodkowy i narzędzia endoskopowe dla 109 Szpitala Wojskowego
2009   renowacja i wyposażenie ambulatorium, Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Tanowo
2009   sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, SOSW nr 1 w Policach
2010   sprzęt rehabilitacyjny dla Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim
2010   sprzęt do pracowni logopedycznej SOSW Nr 1 w Szczecinie 
2011   maszyny brajlowskie, lupy, powiększalniki dla dzieci ociemniałych, PZN O/Zachodniopomorski
2012   zakup wyposażenia dla: Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek 

Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, Fundacja „MAM DOM”

Coroczne szczepienia przeciw grypie dla dzieci z Domów Dziecka i Specjalnych Ośrodków Szkolno-
Wychowawczych (SOSW) - Tanowo, Police, Stargard Szczeciński
Wymiana młodzieży licealnej Polska - Niemcy

Rotary Club
Szczecin Pomerania



Serdecznie zapraszamy do wsparcia naszego przedsięwzięcia.

Darowizny zostaną w całości przeznaczone
na zakup sprzętu medycznego i terapeutycznego dla naszych beneficjentów

Proponujemy pakiety, w ramach których oferujemy zaproszenia na koncert 
oraz możliwość zaprezentowania logotypu i/lub materiałów reklamowych 

na zaproszeniach, plakatach, stronie internetowej 
naszego klubu www.rotary-club-szczecin-pomerania.pl, 

jak i podczas samego koncertu.

Proponujemy zakup pakietu sponsorskiego w cenie 2 000 zł (w tym znajduje się
8 zaproszeń na koncert) lub 1 000 zł (w tym znajdują się 4 zaproszenia na koncert)

Wszelkie pytania proszę kierować do: Małgorzata Wojtas, 
tel. 693 484 782, e-mail: malgorzata.wojtas@v4s.pl

Organizator:
Rotary Club Szczecin Pomerania

Nr konta charytatywnego: Bank Citi Handlowy: 76 1030 0019 0109 8533 0003 8573
ROTARY KLUB POMERANIA, ul. Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin

http://www.rotary-club-szczecin-pomerania.pl/
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