Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap.
w okresie od 1.01. do 31.12.2012r.

Misja, Cele statutowe stowarzyszenia : Misją stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej opieki
medycznej, psychologicznej oraz duchowej dla nieuleczalnie chorych, głównie na choroby
nowotworowe, zapewnienie wsparcia rodzinie w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.
Celem jest zapewnienie komfortu życia nieuleczalnie chorym, pomoc ich rodzinom w pokonywaniu
codziennych trudności oraz rozwój wolontariatu na rzecz ruchu hospicyjnego.
Liczba członków stowarzyszenia : członków zwyczajnych – 33, wspierających – 12, honorowych – 6.
Weryfikacji listy członków dokonuje się, co najmniej raz w roku wg. zapisów statutu. Rekrutacja nowych
członków odbywa się poprzez zaproponowanie przez Zarząd wolontariuszowi zmiany statusu. Jest to
nobilitacja wyróżniającego się wolontariusza za szczególne zaangażowanie i specjalne zasługi.
Finansowanie działalności
Opieka hospicyjna jest całkowicie bezpłatna dla chorych i ich rodzin.
Wszystkie cele statutowe oraz pełny zakres opieki były realizowane przez członków stowarzyszenia,
pracowników i wolontariuszy, a finansowane ze składek członkowskich stowarzyszenia , środków
pochodzących z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia podpisanego na realizację
świadczeo medycznych dla nieuleczalnie chorych , dotacji Urzędu Miasta Sosnowiec, z darowizn osób
fizycznych i prawnych w tym 1% odpisów podatkowych przysługujących organizacjom pożytku
publicznego. Wzrost przychodów z odpisów wyraźnie zaznaczył się- w roku 2012 wpłynęło zł. 393.265,
24
Zakres i formy prowadzenia działalności statutowej
Do realizacji celów statutowych, stowarzyszenie jako podmiot leczniczy powołał oddzielne jednostki
organizacyjne, w których zatrudnia 11 pracowników na umowie o pracę oraz na podst. umowy –
zlecenia lub umowy wolontarialnej 24 lekarzy, 17 pielęgniarek, 2 psychologów, 1 rehabilitanta, kapelana
hospicyjnym oraz 20 wolontariuszy niemedycznych.
W powołanych przez stowarzyszenie jednostkach organizacyjnych, Hospicjum realizuje opiekę
medyczną w zakresie:
1. Poradni Opieki Paliatywnej
2. Zespołu Domowej Opieki Hospicyjnej
Liczba beneficjentów w okresie sprawozdawczym
W okresie sprawozdawczym objęto łącznie opieką 488 chorych : domową opieką hospicyjną 451
chorych ( 85 chorych z 2011 roku i 366 chorych nowo zarejestrowanych w 2012r.) oraz 37 chorych
objętych opieką poradnianą. Doliczając chodby tylko jedną osobę z grona najbliższej rodziny lub
opiekunów, opiekujących się chorymi, a będących również podmiotem opieki hospicyjnej, liczba ta
stanowiła łącznie znacznie powyżej 1000 osób. Szczególną troską objęte zostały dzieci w liczbie 21.
Pod równoczesną opieką mieliśmy 80-90 chorych na początku roku, a w koocowych miesiącach już
znacznie powyżej 100chorych.
Charakterystyka chorych
Chorzy objęci opieką w Poradni Opieki Paliatywnej to chorzy w miarę dobrej kondycji, mobilni, mogący
dojechad do siedziby hospicyjnej. Chorzy Ci mogli również, w razie potrzeby, korzystad z wizyt
domowych wszystkich członków zespołu w ramach wizyt poradnianych. Często chorzy, u których stan
zdrowia pogarszał się przenoszeni byli do opieki domowej.
Chorzy objęci opieką przez Zespół Hospicyjnej Opieki Domowej to chorzy z zaawansowanym
rozpoznaniem nowotworowym i kilkoro chorych z innymi rozpoznaniami. Chorzy cierpieli na choroby
nieuleczalne, wyniszczające, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, z powodu złego stanu zdrowia
pozostający w swoich domach. Średni czas sprawowania opieki 54 dni.
Strona 1 z 10

Charakterystyka opieki hospicyjnej
Po dokonaniu rejestracji, zazwyczaj lekarz z pielęgniarką składali wizytę w domu chorego. Lekarz
przeprowadzał wywiad, badał chorego i ustalał leczenie objawowe prowadzące do opanowania bólu
oraz ograniczenia wszystkich dolegliwości rozwijającej się choroby. Pielęgniarka koordynująca określała
zakres opieki pielęgnacyjno-pielęgniarskiej. Zarówno wizyty lekarskie, jak i pielęgniarskie ustalane były w
zależności od potrzeb i stanu chorego ale nie mniej jak 1 wizyta lekarska na 2 tygodnie, pielęgniarskie 23 razy w tygodniu , w uzasadnionych przypadkach codziennie, nawet kilka razy dziennie, również w
weekendy i święta.
Hospicjum zapewniało opiekę całodobową tzn.: w ciągu dnia w formie wizyt domowych , a w nocy w
formie dyżurów pielęgniarskich pod telefonem. Każdego dnia po godzinie 16-tej telefon hospicyjny
przełączany był automatycznie na telefon pielęgniarki dyżurującej. W razie potrzeby zapewniane były
wizyty w domach chorych w trybie wyjazdów interwencyjnych.
Opiekę medyczną w okresie sprawozdawczym sprawowało : 24 lekarzy różnych specjalności: 3
neurologów, 2 anestezjologów, 6 internistów, 3 laryngologów, psychiatra, dermatolog, pediatra,
2chirurgów, 1specjalista chorób zakaźnych, 2 stomatologów, 19 pielęgniarek, pracownik socjalny,
rehabilitant, 2 psychologów. W skład zespołu hospicyjnego wchodził również psycholog, kapelan oraz
wolontariusz niemedyczny, włączani do opieki na życzenie chorego lub rodziny
W okresie sprawozdawczym złożono 2877 wizyt lekarskich, 10.878 wizyt pielęgniarskich, 118 wizyt
wolontariusza niemedycznego u chorego w domu,121 wizyt praktykantek, 236 wizyt psychologa, 31
wizyt kapelana, 7 wizyt terapeutki, 73 wizyty stomatologa, 846 wizyt rehabilitanta.
Dla każdego naszego chorego, przez cały czas sprawowania nad nim opieki hospicyjnej, prowadzona była
pełna dokumentacja zakresu naszych działao lekarskich, pielęgniarskich oraz innych. Dokumentacja ta
spełniała wymagania stawiane nam przez NFZ oraz dodatkowo obejmowała statystykę w różnych
układach, prowadzoną dla własnych potrzeb stowarzyszenia.
Opieka duszpasterska:
W 2012 r. korzystaliśmy z opieki i wsparcia kilku kapelanów, prosiliśmy o pomoc wielu zaprzyjaźnionych
z nami księży. W sposób szczególny ceniliśmy sobie współpracę z ks. Witoldem - Sercaninem, który jest
naszym kapelanem - filarem hospicyjnej opieki duszpasterskiej. W chwili gdy sam nie mógł służyd
pomocą, wysyłał innego księdza z parafii. Kapelani odwiedzali chorych na ich życzenie w domu,
udzielając wsparcia duchowego dla nich lub ich rodzin, zapewniając np. odprawienie mszy św., przy
łóżku. Opieką duchową obejmowani byli oprócz chorych i ich rodzin także wolontariusze i pracownicy. W
każdy drugi wtorek miesiąca sprawowane były msze św. dla członków stowarzyszenia, pracowników
oraz wszystkich chętnych wolontariuszy.
Opieka psychologiczna :
Opiekę psychologiczną w okresie sprawozdawczym sprawowało dwóch psychologów. Opieka
psychologiczna realizowana była w formie wizyt w domach lub w formie stałych dyżurów psychologa w
siedzibie w każdy wtorek miesiąca, by umożliwid porady psychologiczne na miejscu dla chorych i ich
rodzin w formie terapii indywidualnej lub grupowej. Pomoc psychologiczna polegała na zapewnieniu
komfortu psychicznego, udzielaniu wsparcia, przygotowania chorego i rodziny do następstw choroby,
wsparcia w okresie żałoby. Każda z rodzin po odejściu chorego otrzymała list kondolencyjny oraz
zaproszenie na msze św. w intencji śp. osoby najbliższej, która była pod opieką naszego hospicjum.
Działania na rzecz rodzin naszych chorych
Równolegle z opieką nad chorym sprawowana była opieka nad jego rodziną. Opieka nad ciężko chorym
często wykracza poza możliwości osoby, która zdecydowała się na sprawowanie opieki domowej nad
swoim najbliższym i która podjęła niemały wysiłek towarzyszenia mu, aż do kresu jego życia. Nasze
działania zmierzały do udzielania wsparcia merytorycznego z zakresu wykonywania konkretnych
czynności pielęgnacyjnych, wsparcia psychicznego i duchowego w formie gotowości śpieszenia z pomocą
i udzielania życzliwych rad, pomocy w opanowaniu uczud i emocji. W związku z tym organizowane były w
każdy 3-ci wtorek spotkania z psychologiem dla osób potrzebujących wsparcia lub nieradzących sobie z
w okresie żałoby.
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W miarę naszych możliwości organizujemy wsparcie socjalne dla chorych i rodzin znajdujących się w
trudnej materialnej sytuacji. Udzielamy wsparcia wg. opracowanego regulaminu wewnętrznego. W
minionym roku pomoc socjalna objęła m.in. realizację recept na leki w łącznej kwocie 2.721.76 zł, zakup
materiałów (cewniki w ilości 3 sztuk), paczki żywnościowo-czystościowe w ilości 33 sztuk, paczki
wielkanocne w ilości 9 sztuk, paczki bożonarodzeniowe w ilości 15 sztuk, zakup węgla dla jednej rodziny
w kwocie 340 zł. Przekazywano również z darowizn pieluchomajtki, podkłady, pampersy, pościel,
ręczniki, ubrania. Pokrywano koszty niezbędnych badao diagnostycznych, pomagano w uzyskaniu
świadczeo z pomocy społecznej
(orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskanie zasiłków celowych i rehabilitacyjnych uzyskanie dotacji do
mieszkania )-11 razy oraz pomagano w uzyskaniu wsparcia za pośrednictwem Fundacji Rodzin
Górniczych-2 razy. Każdy z naszych podopiecznych z okazji świąt Wielkanocnych jak i Bożego
Narodzenia otrzymał od nas kartkę świąteczną oraz drobiazgi wykonane przez przedszkolaków oraz
uczniów sosnowieckich szkół. W przypadku rodzin gdzie sytuacja finansowa była trudna odstępowano
od pobierania kaucji zwrotnej za wypożyczenie sprzętu usprawniającego i rehabilitacyjnego.
W roku 2012 przeprowadzono 34 wywiady socjalne w domach naszych podopiecznych, by dobrze
rozeznad aktualne potrzeby i dostosowad naszą pomoc socjalną. Była to konkretna odpowiedź na
bieżące problemy socjalno-bytowe.
Programy realizowane przez stowarzyszenie:
W minionym roku, niestety nie pozyskaliśmy środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego ( z powodu braku konkursów na działalnośd hospicyjną ), pozyskaliśmy jedynie z
miasta :
1. Ze środków budżetu gminy w kwocie 12.000,00 zł na podstawie rozstrzygnięcia konkursu dla
organizacji pozarządowych w zakresie: Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuocze, rehabilitacyjne
i edukacyjne dla nieuleczalnie chorych mieszkaoców miasta Sosnowca.
2. Ze środków budżetu gminy w kwocie 17.000,00zł. Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu z zakresu
kultury na zorganizowanie wydarzenia artystycznego w mieście.
Materialne zabezpieczenie opieki hospicyjnej
Hospicjum dysponuje magazynem sprzętu ( łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, wózki
inwalidzkie, wózki toalety, chodziki, balkoniki, laski, koncentratory tlenu, ssaki , udogodnienia dla
obłożnie chorych itp.) z którego nasi chorzy korzystali bezpłatnie.
Nasza opieka mogła byd organizowana na ogromnym terytorium przy pomocy samochodów
hospicyjnych, dzięki którym szybko i sprawnie mogliśmy pokonywad każdą odległości docierając do
domu chorego. Trzy samochody hospicyjne usprawniły naszą opiekę, ale też podniosły znacznie koszty
naszych świadczeo , ponieważ ponosiliśmy koszt paliwa oraz inne koszty związane z utrzymaniem
własnych środków transportu m.in. koszty ubezpieczenia i napraw. Istotnym wsparciem w hospicyjnym
taborze kołowym okazał się 5-letni samochód Renault Kangoo darowizna otrzymana z firmy VIA 4.
Wolontariat a zatrudnienie:
Nasze stowarzyszenie propaguje ideę wolontariatu i podkreśla jego ogromną wagę. Wysiłkiem Zarządu
stale podtrzymywany jest jego udziału w realizacji celów statutowych. Wolontariat hospicyjny to
wolontariat zaangażowany do opieki nad chorym oraz tzw. wolontariat akcyjny. Każdy udział
wolontarialny jest odnotowywany i doceniany. W okresie sprawozdawczym złożono wolontarialnie:
416 wizyt lekarzy, 450 wizyt pielęgniarskich, 118 wizyt wolontariuszy niemedycznych w domu chorych
oraz ok. 398 godzin w formie prac w siedzibie hospicyjnej. Dla lepszej realizacji celów statutowych były
stosowane różne formy zatrudnienia.
Każdy członek stowarzyszenia w liczbie 33 oraz każdy zatrudniony pracownik jest w pewnym stopniu
wolontariuszem. Ich wkład wolontarialny polega na wykonywaniu częśd swoich zadao nieodpłatnie.
Również członkowie Zarządu stowarzyszenia za posiedzenia i zarządzanie nie pobierali wynagrodzenia z
tytułu pełnienia swoich funkcji w zarządzie.
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Na obecnym etapie rozwoju przy założeniu nienagannej opieki znacznie ponad 100 chorymi oraz w celu
sprawnego funkcjonowania hospicjum nie można sobie wyobrazid naszej organizacji bez różnych form
zatrudnienia. Nie można już sobie wyobrazid opieki bez filarów medycznych zatrudnionych na etat.
Działalnośd informacyjna
W minionym roku informowaliśmy społeczeostwo o zakresie działalności hospicjum domowego oraz o
planach podjętych przez Fundację na Rzecz Budowy hospicjum stacjonarnego poprzez organizowanie
kwest, spotkao na Uniwersytetach III Wieku, informacje w mediach (współpraca z prasą, radiem,
telewizją) opracowanie, wydruk i kolportaż ulotek i plakatów promujących naszą działalnośd,
organizowanie dni otwartych, propagowanie idei opieki nad ludźmi ciężko chorymi, promocja i
organizacja wolontariatu w placówkach szkolno- wychowawczych.
Ważniejsze wydarzenia w roku 2012
09 stycznia - W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego na Środuli po uroczystej mszy św. – kwartalnej za
dusze śp. zmarłych naszych podopiecznych, młodzież Zespołu Szkól Muzycznych w Sosnowcu
zaprezentowała Jasełka po których odbyło się spotkanie wigilijne dla całej wspólnoty hospicyjnej, rodzin
hospicyjnych, zaproszonych gości.
18 stycznia - Noworoczny Koncert Charytatywny w Gimnazjum nr 10 w Sosnowcu Środula na rzecz
budowy hospicjum stacjonarnego. Z inicjatywy Dyrekcji i Rady Rodziców zorganizowany została koncert
charytatywny z udziałem orkiestry muzycznej Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu oraz aktorów
Teatru Zagłębia. Podczas koncertu została zorganizowana zbiórka do puszek kwestarskich oraz aukcja
przedmiotów ufundowanych przez przyjaciół szkoły. Dochód z koncertu przekazany został na rzecz
hospicjum.
22 stycznia W Szkole Podstawowej nr 23 w Sosnowcu Zagórzu uczestniczyliśmy w obchodach
jubileuszu 50 lecia szkoły. Na ręce Pani Dyrektor złożone zostały gratulacje oraz statuetka „Przyjaciel
Hospicjum”. Z placówką współpracujemy od 2008 roku w ramach akcji Pola Nadziei. Szkoła organizuje
rok rocznie spotkanie mikołajkowe dla dzieci hospicyjnych, jest dla nas wsparciem w wielu
przedsięwzięciach, zawsze też szkoła odpowiada na nasze apele.
25 marca - Dzięki inicjatywie dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 45 i V LO im. Janusza Korczaka w
Sosnowcu w parafii p.w. św. Łukasza po raz drugi zorganizowany został kiermasz wielkanocny. Podobnie
uczniowie szkół:
SP 42, Gimnazjum nr 10 oraz ZSO nr 1 w Sosnowcu pomagali
w zorganizowaniu kiermaszu świątecznego w parafii p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu
Środuli. Na stoiskach kiermaszowych można było nabyd własnoręcznie wykonane przez dzieci i młodzież
kartki świąteczne oraz inne upominki wielkanocne
02 – 03 marca Spotkanie w ZSE i I oraz w II LO. Im. E. Plater w Sosnowcu podczas Rekolekcji
Wielkopostnych. Już po raz drugi mieliśmy okazję w okresie Wielkiego Postu uczestniczyd w
Rekolekcjach dla młodzieży. Zapoznaliśmy młodzież z działalnością i formą opieki hospicyjnej,
pokazaliśmy prezentację multimedialną „ Wystarczy byś był”, film na temat wolontariatu „ Hospicjum
widziane od środka”, a także przeprowadziliśmy warsztaty – rola pielęgniarki w opiece domowej. Była
też okazja do dyskusji, zadawania pytao, wspólnej modlitwy, a także podczas r. rekolekcji została
zorganizowana kwesta na rzecz hospicjum
20 kwietnia - koncert charytatywny z inicjatywy szkoły. Po raz kolejny został zorganizowany przez
uczniów IV LO im. S. Staszica koncert na rzecz dzieci hospicyjnych. W organizację koncertu, który odbył
się w Klubie im.J.Kiepury włączyli się nauczyciele oraz rodzice uczniów.
26 kwietnia – Szk. Podst.nr 23 jako jedyna szkoła w Sosnowcu gościła 11 przedstawicieli z 7 krajów
europejskich: Belgii, Francji, Turcji, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji i Włoch. Była to wizyta studyjna
zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczny „Metis” w Katowicach, w ramach programu
„Edukacja i Kultura”- Uczenie się przez całe życie. Promocja zdrowia w szkołach – Śląska Sied Szkół
Promujących Zdrowie. Zostaliśmy zaproszeni jako partner szkoły do wzięcia udziału w spotkaniu.
Przedstawiona została krótka prezentacja multimedialna, wspólne tworzenie żonkilowych kartek,
upominków dla chorych. Wizytatorzy zostali zapoznani z działalnością naszego hospicjum oraz formą
współpracy ze szkołą oraz z podstawowymi założeniami Programu Społecznego „Pola Nadziei”. Na
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zakooczenie spotkania uczniowie obdarowały gości żonkilową przypinką.
14 maja – tradycyjny koncert charytatywny w Teatrze Zagłębia. Po raz trzeci z inicjatywy naszej
oddanej wolontariuszki Elżbiety Laskiewicz odbył się koncert charytatywny na rzecz budowy hospicjum
stacjonarnego w Sosnowcu. Aktorzy Teatru Zagłębia jak i artyści występujący gościnnie na deskach
sosnowieckiego teatru zaprezentowali swój wszechstronny talent artystyczny, jak zwykle nagrodzony
gromkimi owacjami na stojąco. W obsłudze i organizacji koncertu pomagali wolontariusze hospicjum, a
szkoły i przedszkola zaopatrzyły teatralny bufet we wspaniałe wypieki sprzedawane przez aktorów
podczas przerwy koncertu. Właścicielka bufetu teatralnego częstowała gości herbatą i kawą.
15 maja - II Charytatywny koncert „Niwka buduje Nadzieję” z inicjatywy szkoły. Pomysł realizacji
koncertu powstał w ubiegłym roku z inicjatywy dyrekcji, nauczycieli, uczniów i absolwentów Gimnazjum
nr 1 w Sosnowcu. Do udziału zaproszone zostały szkoły i przedszkola z dzielnicy Niwka (SP 11, 21, 29 i
PM 20, 54 a także SP 23z Zagórza). Gośdmi koncertu byli m. in. Pani Poseł Ewa Malik,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wilhelm Zych, Prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Pan
Piotr Hałasik, Ks. Prałat Jan Szkoc. Dochód z koncertu przeznaczony został na rzecz budowy hospicjum
stacjonarnego w Sosnowcu.
18 maja – IV Marsz Nadziei. Już po raz czwarty ulicami naszego miasta przeszedł Marsz Nadziei jako
wyraz zamanifestowania potrzeby niesienia pomocy i nadziei wszystkim chorym i cierpiącym z powodu
choroby nowotworowej. Ważnym elementem marszu było głośne wołanie młodzieży przed budynkiem
UM o wsparcie budowy hospicjum stacjonarnego w naszym mieście, jako miejsca godnego przeżywania
najtrudniejszych chwil w życiu pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W akcji udział
wzięło około 2500 dzieci, młodzieży, nauczycieli, wolontariuszy i pracowników hospicjum. Kolorowy
pochód zakooczył się w Parku Sieleckim artystycznymi występami „ żonkilowej społeczności Pól
Nadziei”.
26 maja – Festiwal Organizacji Pozarządowych w Parku Sieleckim. Dni Aktywności skierowane były
głównie do mieszkaoców Sosnowca, bo jest to przegląd aktywności sosnowieckich NGO i zaproszenie
do współpracy, członkostwa, działalności społecznej na rzecz innych, potrzebujących wsparcia i pomocy
ale jest to także świetna okazja do poznania nowych form rozwoju społecznego i osobistego. Ponadto
mieliśmy okazję do integracji sosnowieckiej „pozarządówki”, poznania się i nawiązania współpracy.
Wraz z innymi organizacjami wzięliśmy udział w barwnym korowodzie, który przeszedł
z centrum Sosnowca do Parku Sieleckiego. Tam zaprezentowaliśmy się na specjalnie przygotowanym
stoisku. Każdy mógł zaopatrzyd się w materiały promocyjne, ulotki, a rzucając grosz do puszki zasilid
konto na budowę. Oprawę muzyczną z ramienia naszego hospicjum przedstawiła młodzież z Gimnazjum
nr 16 oraz ZSE i I w Sosnowcu.
01 czerwca – Dzieo Dziecka - Paczki przygotowane ze środków hospicyjnych (również ZSO nr 8
w Sosnowcu, Gimnazjum Nr 9 Ząbkowic).Wręczenie paczek odbyło się w zaprzyjaźnionym przedszkolu
nr.12 w Sosnowcu w trakcie festynu rodzinnego.
Czerwiec – Sierpieo 2012 r. – Tworzymy jubileuszową broszurę pt. „15 Lat Budujemy Nadzieję”. Letnie
miesiące były dla nas wytężonym czasem pracy nad gromadzeniem materiałów do redakcji hospicyjnej
broszury, podsumowującej naszą 15-letnią działalnośd. Przeprowadzono wiele wywiadów z chorymi i ich
bliskimi, lekarzami, pielęgniarkami, wśród pracowników hospicjum. Gromadzone były wypowiedzi
pisemne, nagrania audio, fotografie. W tym przedsięwzięciu bardzo pomagały nam panie prof. Maria
Pulinowa, która opatrzyła naszą broszurę wstępem, a Alicja Serwicka, córka naszego podopiecznego
całkowicie za darmo opracowała graficznie i złożyła do druku. Członkowie Stowarzyszenia Miłośników
Fotografii z Sosnowca zrobili niezbędne zdjęcia.
03 września – otrzymanie darowizny – firmy VIA 4 przekazuje nam 5-letni samochód osobowy Renault
–Kangoo, który ze względu na swój charakter ( zabudowana skrzynia) służy nam w różnych
administracyjno-organizacyjnych celach, a awaryjnie można nim również podjechad do chorego.
09 września Spotkanie koordynatorów wolontariatu szkolnego dotyczące uczestnictwa i planu
działao w ramach akcji Pola Nadziei 2013. Podobnie jak w latach minionych Akcja Pola Nadziei wciąż
cieszy się dużym zainteresowaniem placówek oświatowych i wychowawczych. Do udziału w V edycji PN
przystąpiło 75 szkół i przedszkoli z Sosnowca i miast sąsiednich: Czeladzi, Będzina, Dąbrowy Górniczej
oraz Ząbkowic i Olkusza, poza tym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 z Sosnowca, Ośrodek
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Wsparcia i Pomocy Rodzinie, Diakonia Miłosierdzia Ruchu Światło Życie, Świetlica Parafialna dla dzieci i
młodzieży przy parafii św. Brata Alberta w Sosnowcu, Gimnazjum dla Dorosłych w Zakładzie Karnym w
Wojkowicach, Stowarzyszenie Miłośników Fotografii działające przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w
Sosnowcu, Słuchacze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Wydz. Farmacji w Sosnowcu, Studio Sztuk
Plastycznych „Wytwornia”. Dokonano podsumowania zeszłorocznej akcji i przedstawiono propozycję
dalszej współpracy. Rozprowadzono wśród uczestników spotkania około 1500 cebulek żonkili. Każda
placówka uczestnicząca w akcji na terenie swoich ogródków tworzy własne Pola Nadziei.
30 września –Tradycyjnie kolejna edycję piątej już edycji akcji „Pola Nadziei” rozpoczęliśmy w Parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Sosnowcu Środuli, prosząc o Boże Błogosławieostwo dla wszystkich
zaangażowanych w akcję, o dar siły, wytrwałości na całoroczne działania. Oprawę Mszy św.
Przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42, Gimn. Nr 10 oraz ZSO nr 1 „Roździeo”. Muzycznie
wspierał nas dziecięcy chórek parafialny. Po Mszy św. rozprowadzane zostały żonkilowe cebulki za
dowolny datek złożony do puszek kwestarskich.
04 października Uroczyste sadzenie cebulek żonkilowych. Około 500 uczniów i przedszkolaków wraz ze
swoimi nauczycielami zasadziło w specjalnie wyznaczonych miejscach miasta cebulki żonkili, tworząc w
ten sposób kolejne Pola Nadziei. W tym roku zasadziliśmy 2000 szt. (zakupione przez UM )żonkili z
nadzieją, że wiosna zaobfituje ich zbiorem. Wspólne sadzenie żonkili możliwe było dzięki pomocy i
aktywności pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sosnowcu.
06 października Uroczysta, coroczna msza św. wspólnotowa pod przewodnictwem ks. Biskupa G.
Kaszaka, z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów w katedrze pw. WNMP W tym roku
dodatkowo intencja rozszerzona została z okazji obchodzonego jubileuszu 15lecia istnienia.
15 października Druga częśd obchodów Jubileuszu 15-lecia - koncert Edyty Geppert w Klubie im.Jana
Kiepury. Na apanaże dla gwiazdy pozyskaliśmy środki w konkursie miejskim, a biletem wstępu były
cegiełki rozprowadzana w ramach zbiórki publicznej na rzecz budowy.
27 października Trzecia częśd obchodów Jubileuszu 15-lecia w auli Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Śląskiego. Uroczystośd objęła: prezentacje multimedialną dotycząca naszych 15letnich dokonao,
występy artystyczne uczniów i absolwentów Gimnazjum nr 1 z repertuarem własnym oraz piosenką hymnem hospicyjnym. Główną częśd uroczystości stanowiły wystąpienia reprezentantów wspólnoty
hospicyjnej: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy niemedycznych, chorych oraz ich rodzin.
Minutą ciszy – upamiętnieni zostali Ci, którymi opiekowaliśmy się. A potem nastąpiły podziękowania
wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w 15letni rozwój wspólnoty, a niektórzy zostali uhonorowani
dyplomami lub statuetkami.
Uroczystośd zakooczył występ aktorki Ewy Kopczyoskiej oraz wspaniały catering przygotowany przez
szkołę gastronomiczną i szkołę specjalną ze specjalnością gastronomiczną.
23 listopada Malowanie, z inicjatywy Elżbiety Laskowskiej, bombek przez aktorów Teatru Zagłębia w
trakcie przerw na próbach teatralnych
30 listopada Pierwszy Charytatywny Koncert Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu. Z inicjatywy nauczycieli (pod przewodnictwem Pani Elżbiety Pędras) i uczniów ZS
Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu po raz pierwszy zorganizowany został Andrzejkowy
Koncert Charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu. Swój talent wokalno –
instrumentalny zaprezentowali uczniowie „Elektronika”, nauczyciele i pracownicy. Dochód z koncertu to
1000 zł. Koncert w Elektroniku to kolejna oddolna inicjatywa młodzieży na rzecz naszej placówki.
01 grudnia Uroczystośd świętowania zdania egzaminu specjalizacyjnego. Lekarze specjaliści medycyny
paliatywnej zaprosili nas na pyszny poczęstunek i zorganizowali wyjście na kręgielnię. My w zamian
przeprowadziliśmy im powtórny egzamin specjalizacyjny na wesoło, wprawiając nieraz w zakłopotanie
specjalistów przed udzieleniem dowcipnej odpowiedzi, a dopiero po zaliczeniu przez nich egzaminu
było miejsce na gratulacje, upominki i całusy.
04 grudnia Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Spotkanie dla wolontariuszy w siedzibie
– przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu pod przewodnictwem ks. Tomasza Karasia, Pani
Bożeny Machel, Pani Anny Stefaoskiej i Małgorzaty Siwek. Wieczór dla wolontariuszy składał się z
przedstawienia poetycko – muzycznego, wspólnego śpiewu pieśni biesiadnych, karaoke, konkursów.
Młodzież przygotowała upominki dla wolontariuszy, bawiliśmy się przy karaoke – śpiewaliśmy piosenki
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biesiadne. Młodzież przygotowała też wspaniałe wypieki – ciasta, ciasteczka. Całości spotkania
towarzyszyła miła, pełna radości i życzliwości atmosfera.
07 grudnia Mikołaj dla dzieci hospicyjnych oraz dzieci pracowników w Szkole Podst.nr.23. To już drugi
rok z rzędu, szkoła zaprosiła dzieci naszych pracowników i wolontariuszy oraz dzieci osierocone będące
pod naszą opieką.
08 grudnia Malowanie bombek przez artystów ze Stowarzyszenia Plastyków „Relacje” przy Klubie
Kiepury - prace zostały przekazane na naszą rzecz.
13 grudnia Finał konkursu plastycznego pt. „Gdy ty zostaniesz aniołem, ziemia rajem będzie”.
Organizatorami akcji byli: Filia nr 5, Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu, Parafia św. Jacka, a
patronatem honorowym objął to przedsięwzięcie radny Rady Miejskiej w Sosnowcu – Pan Aleksander
Kalaoski. Organizatorzy konkursu podjęli inicjatywę, by anioły wykonane przez uczestników konkursu
zostały przekazane na kiermasz hospicyjny w Teatrze Zagłębia, a dochód ze sprzedaży zgromadzonych
prac by wsparł budowę hospicjum stacjonarnego.
16 grudnia Wspólne kolędowanie w Teatrze Zagłębia – jest to tradycja miejska kultywowana w teatrze
od kilku lat. Dzięki pomysłowi aktorki Eli Laskiewicz – hospicjum zostało wkomponowane do tej tradycji
poprzez zainstalowanie w korytarzu teatru stoiska hospicyjnego z ręcznie malowanymi bombkami przez
plastyków i aktorów oraz z pracami konkursu plastycznego – aniołami wykonanymi przez dzieci i
młodzież.
17 grudnia Spotkanie wigilijne dla zespołu pracowników hospicjum i wolontariuszy. Na uroczystośd
przybył również ks. bp. Piotr Skucha, który całej wspólnocie przekazał wiele ciepłych, życzliwych słów,
życzenia świąteczne i udzielił błogosławieostwa. Odwiedził nas również św. Mikołaj, były życzenia,
łamanie opłatkiem, był też smaczny wspólny posiłek wigilijny.
18 grudnia Wigilia dla rodzin hospicyjnych i dzieci hospicyjnych. Jak co roku, zorganizowaliśmy ten
szczególny dzieo dla naszych podopiecznych. Przybyło kilku naszych chorych oraz rodziny-głównie
osierocone po odejściu ich najbliższych, będących w ostatnim etapie choroby pod naszą opieką. Oprócz
posiłku wigilijnego przygotowaliśmy dla gości życzenia i upominki wykonane przez zaprzyjaźnione
szkoły.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztach w 2012r.
Struktura przychodów była następująca:

Rodzaj przychodu
1. Przychody statutowe ogółem, w tym:
a) dotacje, w tym:

PLN
1 746 309,94
29 000,00

- dotacje z budżetu paostwa

0,00

- dotacje z budżetu Urzędu Marszałkowskiego

0,00

- dotacje z budżetu gminy

29 000,00

- dotacje z budżetu wojewódzkiego

0,00

- inne dotacje krajowe

0,00

- dotacje zagraniczne

0,00

b) darowizny od osób fizycznych

37 295,79

c) darowizny od osób prawnych

20 960,16
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d) 1% podatku

393 265,24

e) inne przychody statutowe, w tym:

1 265 128,75

- dodatnia różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na
zwiększenie przychodów roku obrotowego
- przychody NFZ

0,00
1 261 178,75

- nawązki

3 950,00

- zasiłki celowe

0,00

g) składki członkowskie

660,00

h) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego

0,00

2. Pozostałe przychody

3 315,61

3. Przychody finansowe

27 810,08
Razem przychody (1+2+3)

1 777 435,63

Struktura kosztów działalności statutowej była następująca:
Rodzaj kosztu
1. Koszty realizacji zadao statutowych działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:
a) Zużycie materiałów i energii
b) Usługi obce

PLN
1 281 432,36
96 197,36
179 469,35

c) Podatki i opłaty

0,00

d) Wynagrodzenia

837 808,02

e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

100 277,47

f) Amortyzacja

35 982,68

g) Pozostałe

31 697,48

2. Koszty realizacji zadao statutowych działalności odpłatnej pożytku publicznego, w tym:

0,00

a) Zużycie materiałów i energii
b) Usługi obce
c) Podatki i opłaty

Strona 8 z 10

d) Wynagrodzenia
e) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
f) Amortyzacja
g) Pozostałe
3. Pozostałe koszty realizacji zadao statutowych

0,00

a) ujemna różnica między przychodami a kosztami w roku ubiegłym przeznaczona na zwiększenie
kosztów roku obrotowego
b)
4. Koszty administracyjne

41 751,27

5. Pozostałe koszty

12 136,96

6. Koszty finansowe

21,92
Razem koszty (1+2+3+4+5+6)

1 335 342,51

Prowadzona działalności statutowa jest działalnością nieodpłatną.
Hospicjum nie prowadzi działalności gospodarczej.

Informacja o rozliczeniu z budżetem
Stowarzyszenie składa dla celów podatkowych deklarację CIT, deklarację związaną z zatrudnieniem na
umowę o pracę , umowę zlecenie.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT-u , nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób
fizycznych. Stowarzyszenie złożyło deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego w Sosnowcu w ustawowym
terminie.

Podsumowując miniony 2012roku, Zarząd ocenia go jako rok dobry. Podstawowe cele statutowe
realizowane były w stopniu bardzo dobrym, chod liczba chorych permanentnie przekraczała liczbę
chorych zakontraktowanych z NFZ. Było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej wspólnoty :
członków stowarzyszenia, wolontariuszy i pracowników. Przy pokaźnym zaangażowaniu wolontariuszy
oraz racjonalnym dysponowaniu zasobami finansowymi - środków wystarczyło na bieżąca opiekę, co
więcej udało nam się zwiększyd żelazny kapitał przeznaczoną na budowę.
Przygotowania do rozszerzenia dotychczasowej opieki domowej o opiekę stacjonarną biegną
wielopłaszczyznowo: gromadzimy środki ale też intensywnie doskonalimy kadrę. Trzech spośród naszych
lekarzy w minionym roku zakooczyło dwuletnią specjalizację i otrzymało tytuł specjalisty medycyny
paliatywnej. Wszystkie nasze pielęgniarki ukooczyły kurs kwalifikacyjny, a trzy rozpoczęły specjalizację.
Co więcej, przygotowana już koncepcja projektu domu hospicyjnego oparta jest starannie na
doświadczeniach innych starszych hospicjów stacjonarnych. Cenne doświadczenia gromadzimy w czasie
składanych wizyt w innych hospicjach tak, by nasza inwestycja mogła byd najbardziej zbliżona do potrzeb
chorych.
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Koocząc sprawozdanie merytoryczne, w imieniu całego Zarządu składamy wyrazy podziękowania dla
wszystkich, którzy włączają się do realizacji idei opieki hospicyjnej, pieczołowicie rozwijanej i wdrażanej
od 15lat. Wysiłkiem wszystkich, w kolejnym roku, udało się rozwinąd naszą działalnośd w każdym
układzie ilościowym i wartościowym, dochowując jednocześnie wierności podstawowym zasadom
hospicyjnym i dbając o rozwój duchowy wszystkich członków. Niech wyrazem uznania za wkład będą
podziękowania naszych chorych i ich rodzin, które często kierowane są na ręce Zarządu. Nasze
stowarzyszenie ukonstytuowało się z myślą o chorych i ich zadowolenie jest dla nas najważniejsze. To dla
nich pracujemy wytrwale, a stawiając sobie na celu lepszą jakośd naszej pracy poprawiamy procedury,
które mają prowadzid do dalszego rozwoju naszej organizacji, a przy tej okazji do rozwoju indywidualnie
nas samych, byśmy stawali się lepszymi ludźmi.

Sosnowiec, 16.04.2013r.

Zatwierdzono:

Władze stowarzyszenia: wybrane na Walnym Zebraniu Wyborczym w dn.16.03.2010r. w osobach:
Małgorzata Czapla – Prezes Zarządu
Ewa Mężyk – WicePrezes Zarządu
Beata Bandura – Skarbnik Zarządu
Marzena Swoboda-Dzideczek
Andrzej Klimczak - Członek Zarządu
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