
 

Rotary Klub Katowice i Rotary Club Ostrava-International Rotary Klub Katowice i Rotary Club Ostrava-International 
zapraszają na koncert charytatywny .zapraszają na koncert charytatywny .

Nasz Koncert sprawi ze powstanie szkoła w Malawi !Nasz Koncert sprawi ze powstanie szkoła w Malawi !
Docent Rastislav MADAR członek Rotary Club Ostrava-International od wielu lat leczący w Docent Rastislav MADAR członek Rotary Club Ostrava-International od wielu lat leczący w 
Afryce w ramach organizacji „Lekarze bez granic” wdrożył Malawi autorski projekt polegający na Afryce w ramach organizacji „Lekarze bez granic” wdrożył Malawi autorski projekt polegający na 
kształceniu młodzieży zmierzający do osiągnięcia w przyszłości zmiany mentalności  społecznej i kształceniu młodzieży zmierzający do osiągnięcia w przyszłości zmiany mentalności  społecznej i 
samodzielnego dbania przez Malawijczyków o własny rozwój i walkę z biedą. Ta pomoc nie jest samodzielnego dbania przez Malawijczyków o własny rozwój i walkę z biedą. Ta pomoc nie jest 
doraźna  i nastawiona na  przekazywanie żywności – ona motywuje do pracy i pokazuje doraźna  i nastawiona na  przekazywanie żywności – ona motywuje do pracy i pokazuje 
beneficjentom że sami potrafią zadbać o siebie. Pod kierunkiem wolontariuszy Malawijczycy beneficjentom że sami potrafią zadbać o siebie. Pod kierunkiem wolontariuszy Malawijczycy 
wypalili już kilkadziesiąt tysięcy cegieł, z których wybudowana zostanie szkoła i szpital. Środki wypalili już kilkadziesiąt tysięcy cegieł, z których wybudowana zostanie szkoła i szpital. Środki 
zgromadzone przez kluby rotariańskie zostaną podwojone z funduszy Rotary Fundation  co pozwoli zgromadzone przez kluby rotariańskie zostaną podwojone z funduszy Rotary Fundation  co pozwoli 
na wyposażenie oraz uruchomienie szpitala i szkoły. Dzisiaj w tym rejonie praktycznie nie ma na wyposażenie oraz uruchomienie szpitala i szkoły. Dzisiaj w tym rejonie praktycznie nie ma 
dostępu do lekarza, a wyższym wykształceniem legitymuje się jedna osoba na kilkanaście tysięcy dostępu do lekarza, a wyższym wykształceniem legitymuje się jedna osoba na kilkanaście tysięcy 
mieszkańców Malawi. Razem możemy to zmienić ! mieszkańców Malawi. Razem możemy to zmienić ! 

Ponieważ Rotarianie działają wg zasady non profit to 100% przychodów trafi do realizacji programu.Ponieważ Rotarianie działają wg zasady non profit to 100% przychodów trafi do realizacji programu.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie, piątek   21 luty godz.19.00Miejski Dom Kultury w Mikołowie, piątek   21 luty godz.19.00
  Wystąpią:Wystąpią:
                                - młode talenty Powiatu Mikołowskiego- młode talenty Powiatu Mikołowskiego
                                - Josef „Pepa” Melecky - Republika Czeska- Josef „Pepa” Melecky - Republika Czeska
                                - Henryk Czich – zespół „Universe”- Henryk Czich – zespół „Universe”

W przerwie poczęstunek rotariańskimi domowymi wypiekami, winkiem i domowymi nalewkami.


