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JUL OG NYTÅR
Kære venner af Projekt Øst. Så er det snart jul og
nytår, og Projekt Øst’s bestyrelse ønsker hermed alle
vore venner og samarbejdespartnere, i Danmark og
Polen, en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår, samt håber på fortsat godt samarbejde i 2018. Vi
takker også alle, som på den ene eller anden måde
har støttet foreningen i 2017. Enten med varer, møbler, hjælpemidler, hospitalsudstyr, strikvarer, penge
eller andet.
Ved hjælp af de kontante bidrag foreningen har
modtaget, samt et betydeligt tilskud fra Slots- og
Kulturstyrelsen (tips- og lottomidlerne) har det været
muligt at sende flere transporter til vore venner i Polen. Både til socialforvaltningerne i Karlino, Barwice
og institutionen Pegasus i Monovo ved Koszalin. Vi
tror og håber at vi med jeres hjælp også vil kunne
fortsætte hjælpearbejdet i 2018, da vi har erfaret at
behovet for hjælp stadig er stort.

2018 er året, hvor vi kan fejre, at Projekt Øst i 25 år,
har ydet hjælp til børn og socialt udsatte. Først i Skt.
Petersborg, og da det af politiske grunde ikke længere var muligt, så i landkommuner i det nordlige Polen.
Vi planlægger at festligholde 25 året i forbindelse
med forårsstævnet og generalforsamlingen den 21.
april på Hans Tausens Centret, Hans Tausensgade
29. Birkende, 5550 Langeskov. Vi håber at se mange
af foreningens medlemmer og venner, så reserver
dagen allerede nu. Endelig indbydelse udsendes i
marts.
Vi har i bestyrelsen endnu ikke fastlagt programmet
for dagen, så hvis nogen har forslag til fejringen, hører bestyrelsen gerne fra jer.
På bestyrelsens vegne.

Dit medlemskab fornyes ikke automatisk.
Vi har brug for alle de medlemmer vi kan få – det
har betydning, når vi søger fonde m.m.

kortet i dette nr. eller overfør til Danske Bank reg.
1551 konto. 0086010

Medlemskabet skal fornyes hvert år inden 31/3. Det
koster pr. år for enkeltperson 150 kr., for par 250 kr.
og for firmaer samt foreninger 300 kr. Benyt giro-

Som medlem får du vort nyhedsblad og har stemmeret på generalforsamlingen, ligesom du er valgbar til bestyrelsen.

Ekstra julegave til vore polske venner i form af
konserves skænket af TULIP.

Fest på Pegasus, hvilket kan lade sig gøre fordi
hjælpen fra Projekt Øst, frigør midler som kan
bruges til sociale tiltag.

Det Kommunale Center
for Socialhjælp i Karlino
Oversættelse:

Podziękowanie za okazane
wsparcie i przekazane dary

Tak for den modtagne
hjælp og støtte

Dyrektor i pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Karlinie serdecznie dziękują
Fundacji Projekt OST za okazaną pomoc, wsparcie
rzeczowe podopiecznych naszego Ośrodka.

Chefen for og medarbejdere ved Det Kommunale
Center for Socialhjælp i Karlino takker hjerteligt Projekt ØST for den modtagne hjælp i form af gaver til
vores bistandsklienter.

Przekazane dary traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.

Vi betragter gaverne som et udtryk for Deres godhed
og vilje til at hjælpe dem, der er i nød.

Otrzymane dary – meble szkolne, chodziki dla osób
niepełnosprawnych, obuwie, odzież, zabawki – przekazywane są w miejsca wskazane przez pracowników socjalnych.

Gaverne – skolemøbler, rollatorer for gangbesværede, sko, tøj, legetøj m.m. – bliver udleveret til institutioner og personer anvist af vores sociale medarbejdere.

Jesteśmy wdzięczni, że po raz kolejny możemy liczyć
na Państwa pomoc.

Vi er meget taknemmelige for, at vi som altid kan regne med Deres støtte.

Z wyrazami wdzięczności

Med en stor tak

Gizela Pietrzak-Kłys
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Karlinie

Gizela Pietrzak-Kłys
Chef for Det Kommunale Center for Socialhjælp i
Karlino

Karlino, 30.08.2017 r.

Karlino, d. 30.8.2017

Kære Venner!
I sommer og det tidlige efterår havde vi travlt med at
forberede de regelmæssige arrangementer på vores
Pegasus Center.
Allerede for fjerde gang afholdt vi idrætsturnering,
hvor man rivaliserede om Pegasus Pokalen! Denne
gang fandt konkurrencerne sted på legepladsen ved
Kulturhuset i Wyszewo, og det var meget bedre end
på det store stadion. Det begrænsede areal gjorde
det muligt for os bedre at engagere alle vores handicappede i aktiviteterne og holde bedre opsyn. Det
blev en dejlig dag!

I oktober holdt vi fest – Halvfjerdsernes Karaoke Party. Vi havde det rigtig sjovt, men musikken og kostumer bragte også lidt erindringer og nostalgi frem – på
den gode måde.
Nogen af vores brugere har opdaget sine skjulte evner – og stor tålmodighed også. Blandt billederne
finder I ét, der viser værker af Barbara, som har deltaget i kunstkonkurrencen ”Alle har en talent”. Vi er
så stolte af hende ☺
Med mange hilsner
Tadeusz og ”Pegasusser”

Julehilsen fra
Barwice
I den særlige juletid modtag venligst vores ønsker om indvendig fred, glæde,
kærlighed og udholdenhed i at stræbe
efter de opstillede mål.
Vi takker hjerteligt for Jeres hjælp, som i
mange år har været uundværlig for mange familier i vores kommune.
Vi ønsker Jer succes og lykke hver
dag i det Nye År 2018.
Borgmester i Barwice –
Zenon Maksalon
og kommunens beboere

Julehilsen fra Karlino
Karlino, d. 21.11.2017

Projekt Øst
Danmark
Tusind tak for Jeres virke, som for mange personer
udgør uundværlig hjælp og tegn på håb og menneskelig godhed. Modtag udtryk for vores dybeste
respekt og stor værdsættelse af Jeres engagement
og venlighed.
I ønskes en rigtig God Jul og et Godt Nytår 2018 af
alle medarbejdere ved Bistandsafdelingen – måtte
det nye år bringe Jer god sundhed, lykke, en følelse
af selvrealisering og tilfredshed med Jeres arbejde
til gavn for mennesker i nød.
I december organiserer vi julekomsammen for børn
fra fattige familier. De vil få små gaver i form af legetøj
og spil. Vi vedlægger et par billeder fra forberedelserne.
Med mange varme hilsner
Chef for Bistandsafdelingen
ved Karlino Kommune
Gizela Pietrzak-Kłys

Julehilsen fra
Tadeusz Kupczyk
Kære Venner!
I november har vi altid meget travlt på vores PEGASUS-center. Sammen med brugerne forbereder vi
små gaver til vores familier, kommunale medarbejdere, osv. Vi syr på maskine, skærer figurer og smykker ud på træværkstedet, laver julepynt og –dekorationer, og bager de typiske julekager. Fra køkkenet
kommer der en dejlig duft af birkeskager, peberkager, ostekager, rosin- og nøddekager. Vi laver også
vores egne julekort.
Kære Venner, vi bruger flittigt de materialer, som vi
har fået fra Jer. Vi syr julenisser, julemænd, dyrefigurer, osv. af stofferne. Pailetter, perler og andre
småting laver vi collager, billeder og andre små
kunstværker af under vores kunstterapi.
Vi ønsker Jer en Rigtig God Jul – fyldt med kærlighed
og fred.
Tadeusz Kupczyk
Den Pommerske ”Jas i Malgosia”
[”Hans og Grethe”] Fond

Efterlysning
I Karlino og Barwise efterlyser man
legetøj i alle afskygninger men?
Det skal være i god og pæn stand
så de har glæde af det længe.
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