
zaprasza na

Xl Turniej  Parami 
Dobroczynność i Brydż

 1 5  październ ika ,  sobota ,  godz .  16 :00
 Centrum Spor tów Umysłowych
 Warszawa,  u l .  Po l inezy jska 10 

 Dochód z turnieju zostanie przeznaczony na pomoc Podopiecznym
Fundacji Prometeusz - Zdrowie Seniora oraz szpitalom w Ukrainie

Wpisowe w wysokości: 100 zł od osoby 
prosimy przelewać na konto Fundacji:  
66 1050 1012 1000 0090 3006 5230 
z dopiskiem: darowizna + imię i nazwisko 
lub opłacić gotówką bezpośrednio przed turniejem

Po Turnieju podany zostanie ukraiński poczęstunek
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe

Zgłoszenia par/singli prosimy przesyłać mailowo:
prometeusz_dla_seniorow@wp.pl
lub telefonicznie:
Jan Chodorowski: 503 027 444
Weronika/Magda: 883 146 985/510 208 501
Albert Czetwertyński: 502 390 103



Zapraszamy na kolejny, XI turniej par Dobroczynność i Brydż 

Zwycięzcy zdobędą puchary oraz nagrody. Przewidzianych jest wiele
upominków oraz cennych pamiątek z poprzednich edycji naszego turnieju
charytatywnego. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zakupu najnowszej
książki „Czetwertyńscy - Staś i Ewa” z autografem i dedykacją autora, Alberta
Czetwertyńskiego, założyciela Fundacji Prometeusz - Zdrowie Seniora.
Planujemy również podanie ukraińskiego poczęstunku. 
Gwarantujemy wspaniałą atmosferę i sportową rywalizację!

Pomoc dla ubogich seniorów

Nasza działalność od ponad 11 lat polega przede wszystkim na regularnej
pomocy emerytom, ludziom starszym i pozbawionym dostatecznych środków
do życia, otrzymującym od państwa emerytury i renty w wysokości absolutnie
niewystarczającej na zapewnienie godnej egzystencji. Kupujemy leki i jedzenie,
opłacamy rachunki za czynsz, prąd czy gaz. Potrzeby są ogromne, a będą
coraz większe! Obecnie przygotowujemy się do wsparcia ogromnej liczby
Seniorów w obliczu nadchodzących dramatycznych podwyżek energii, gazu,
opału i żywności. Nie możemy pozostawić biednych starszych osób bez
pomocy!

Wsparcie Ukrainy
 
W Fundacji zrzeszamy ludzi, którym los Ukrainy nie pozostaje obojętny i którzy
nie mogli pozostać bezczynni, widząc co się dzieje po naszej wschodniej
granicy. Zmobilizowaliśmy wszystkie siły i praktycznie od samego wybuchu
wojny zaczęliśmy pomagać. Na stałe współpracujemy ze szpitalami w Ukrainie
oraz w oparciu o ich listy zapotrzebowania kupujemy leki, sprzęt ratujący życie
oraz materiały opatrunkowe, a następnie dostarczamy je do wskazanych
placówek medycznych w Ukrainie. Planujemy również rozpocząć pomoc
indywidualną Ukraińcom polskiego pochodzenia, którymi są w dużej mierze
osoby starsze i schorowane.


