Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz
Chorych z Chorobą Nowotworową „ Promyk” w Giżycku
za 2013r.
Liczba członków Stowarzyszenia---35 osoby w tym 3 osoby zwolnione
z opłaty składek ( Whall Thomas, Natkańska Irena, Tomaszewicz
Bożena). ( Stan na 2014 r 32 członków).

1. REALIZACJA PLANU PRACY W 2013r..
Plan pracy na 2013 r zawierał 14 punktów. 11 punktów
zrealizowano.3 punkty nie zostały zrealizowane. Nie zrealizowano:
----nie otrzymaliśmy lokalu w Węgorzewie. Dnia 22.05.2013r Pani
Haliny Faj---starosta za proponowała dokonanie wizji lokalnej przy
ul. Zamkowej 11 w Węgorzewie. Zarząd dokonał wizji wraz z Panią
Haliną Faj i stwierdził, że:
---jest to stary budynek, -----metraż zbyt duży jak na nasze potrzeby,----trzeba zainwestować duże pieniądze w remont , by spełniał
wymogi NFZ, Sanepidu, i dostosować do standardów unijnych,----ogrzewanie lokalu gazowe,---brak podjazdu dla niepełnosprawnych,--wygląd otoczenia wokół budynku budzi wiele zastrzeżeń.
Zarząd podziękował prosząc w dalszym ciągu o lokal w miejscu
publicznym o metrażu 50 m², które Stowarzyszenie może wykupić
zgodnie z prawem o pożytku publicznym na działalność statutową
podmiotu leczniczego lub wynająć na podstawie stosownych
przepisów.
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Nie posiadamy takich pieniędzy, by inwestować w tak duże remonty.
Pieniądze z 1% muszą być wykorzystane zgodnie ze Statutem
Stowarzyszenia
-----ponieważ nie otrzymaliśmy lokalu w Węgorzewie nie było
potrzeby tworzenia rezerwy środków finansowych na ewentualną
modernizację lub remont tego lokalu.
-----nie zorganizowaliśmy koncertu dla chorych nowotworowych,
niepełnosprawnych i długoterminowych. Stowarzyszenie jako
podmiot nie może polegać tylko na wolontariuszach np., w kwestii
zorganizowania koncertu. Organizowaliśmy 5 razy koncert w ciągu 13
lat istnienia i wiemy ,ile starań trzeba dokonać, by taki koncert się
odbył. Do organizacji koncertu pozostaje tylko księgowa i prezes i z
pewnością, by ten koncert zorganizowały, gdyby nie kontrola w
Stowarzyszeniu z Urzędu Marszałkowskiego , która odbyła się
od 23 do 27.09.2013r. Kontrola dotyczyła następujących zagadnień:
----czy Stowarzyszenie spełnia wymogi organizacji pożytku
publicznego?
----formy działalności organizacji z podziałem na: działalność
odpłatną i nieodpłatną
----wyodrębnienie rachunkowe poszczególnych form prowadzonej
działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie
----korzystanie przez Stowarzyszenie ze zwolnień ustawowych od
podatku i innych opłat w odniesieniu do prowadzonej działalności
pożytku publicznego.
----pozyskiwanie środków finansowych z tytułu odpisów 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wykorzystania
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----korzystanie przez Stowarzyszenie z możliwości zatrudnienia
poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej oraz
nieodpłatnego informowania o swojej działalności w mediach
publicznych. W protokóle po kontrolnym jednak jest napisane, że
cyt:„pomimo, ze Statutowo Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej
działalności pożytku publicznego, ani tez działalność taka nie jest
zarejestrowana w ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego z
dokumentów źródłowych wynika, że faktycznie odpłatna działalność
pożytku publicznego jest przez Stowarzyszenie prowadzona w
zakresie zadań NZOPD od dnia 1 stycznia 2012roku, na mocy Uchwały
Zarządu Stowarzyszenia Nr 44 z dnia 14 listopada
2011roku.”Wyjaśnienia w tej sprawie złożyła Pani Maria Popieluch:
cyt.:” Grupą dla której zorganizowaliśmy Stowarzyszenie na Rzecz
Chorych z Chorobą Nowotworową, są chorzy na chorobę
nowotworową, długoterminowi i niepełnosprawni. Chorzy
nowotworowi w ostatnim stadium choroby nowotworowej w tak
zwanym okresie terminalnym po zakończonym leczeniu
przyczynowym. Ci chorzy korzystają z naszych usług w HOSPICJUM
DOMOWYM i Poradni Medycyny Paliatywnej---nie pobieraliśmy
żadnych opłat od korzystających z usług medycznych NZOPD i
Stowarzyszenia, w związku z powyższym nie traktowaliśmy jako
działalności odpłatnej, zawarcie kontraktu z NFZ uważaliśmy za nasz
obowiązek, aby zdobywać coraz większe środki na opiekę nad
naszymi ciężko chorymi, leżącymi w swoich domach. Oświadczam, że
w ciągu 60 dni zostanie złożony wniosek o zarejestrowanie
działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia „ Promyk”
w Giżycku.”
Stąd nasze dalsze działania: konieczne było Nadzwyczajne Zebranie
Członków Stowarzyszenia” Promyk” w Giżycku
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Nadzwyczajne Zebranie odbyło się dnia 19.10.2013roku i dotyczyło
jednej kwestii, a mianowicie dokonania zmian w Statucie
Stowarzyszenia i zarejestrowanie w Sądzie odpłatnej działalności
pożytku publicznego. Wszystkie potrzebne dokumenty zostały
złożone do Sądu w Olsztynie. Postanowienie jakie otrzymaliśmy z
sądu dnia 20 listopada2013r brzmi: cyt.”Zgodnie z art.22 ustawy z
dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego stowarzyszenie
może uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod
warunkiem, iż będzie prowadziło działalność nieprzerwanie przez
okres co najmniej 2 lata. Przedmiotowe stowarzyszenie uzyskało taki
status w zakresie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego—
postanowienie z dnia 11.05.2006r.Przedmiotowy wniosek natomiast
obejmuje żądanie wpisania do rejestru informacji o odpłatnej
działalności pożytku publicznego prowadzonej przez stowarzyszenie.
Zgodnie z art.10 cytowanej ustawy zakres prowadzonej działalności
odpłatnej określa statut stowarzyszenia. W przedmiotowej sprawie
dokonano zmiany w tym zakresie poprzez wprowadzenie do jego
treści §11a określającego zakres prowadzonej działalności odpłatnej
pożytku publicznego. Do wniosku dołączono również merytoryczne
sprawozdania działalności stowarzyszenia za 2011 i 2012r z których
nie wynika, aby stowarzyszenie prowadziło odpłatną działalność
pożytku publicznego, na co wskazują informacje o źródłach
przychodów stowarzyszenia w których pod pozycją przychody z
działalności odpłatnej pożytku publicznego widnieje kwota zero
złotych”. Wniosek został oddalony.
11listopada 2013 roku odbyła się też bardzo wnikliwa kontrola stacji
Sanitarno epidemiologicznej. Nie wydano zaleceń.
Jak widać nie był to dobry czas na organizowanie koncertu.
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Pozostałe punkty planu zostały zrealizowane:
---zakupiono dwa zestawy komputerowe
---dokonano aktualizacji biuletynów Stowarzyszenia( wydruk w 2014r)
----wzrosła liczba wolontariuszy
----wigilia dla chorych zorganizowana w Węgorzewie.
----zadania publiczne były realizowane w Giżycku i Węgorzewie.
----odbyła się konferencja w Krynicy Morskiej z Medycyny Paliatywnej
----współpraca z samorządami bardzo dobra
----współpraca z mediami również bardzo dobra
----wszystkie komórki organizacyjne zostały przygotowane do
aneksowania umów z NFZ na I półrocze 2014r.
----strona internetowa Stowarzyszenia nie wymaga zmiany.
Pozostaje taka jaka jest.

2.UCHWAŁY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
‘’PROMYK”.
Zarząd podjął 59 uchwał. Wszystkie zostały zrealizowane. Uchwały
dotyczyły następujących kwestii:
---pomoc chorym nowotworowym, długoterminowym i
niepełnosprawnym( rozpatrzenie wniosków złożonych przez
pracownika socjalnego). Pomoc dotyczyła zwrotu kosztów za leki, za
dojazd na chemioterapię, na zakup żywności. Były to pieniądze z 1%
od podatników. Pomoc udzielono na kwotę 9 057,98 dla 17
chorych.
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---przygotowanie gabinetu na Poradnię Medycyny Paliatywnej wg
zaleceń sanepidu ( zaprowadzono bieżąca wodę ciepłą i zimą, ułożono
kafelki, zamontowano zlew , uchwyt na ręczniki , uchwyty dla osób
niepełnosprawnych i środki dezynfekcyjne założono nową obudowę
na zlew w przedsionku WC zakupiono i wmontowano nową termę).
---Prezes Maria Popieluch oddelegowana na Krajową Konferencję z
MEDYCYNY PALIATYWNEJ do Warszawy ( koszty konferencji pokrył
sponsor MULTIFARM).
---oddelegowanie dwóch osób na warsztaty” prowadzenie
dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej po nowelizacji
ustawy z 20.grudnia.2012r.” Warsztaty odbyły się 23 marca 2013r w
Warszawie , a oddelegowano Panią Monikę Dziel Lewandowska
pielęgniarkę i Panią księgową Marzennę Sroka.
---przygotowanie podmiotu leczniczego do prowadzenia
dokumentacji chorego w wersji elektronicznej na wszystkie
stanowiska pracy.( szkolenie pielęgniarek poprowadził informatyk
Pan Jarosław Lenda).
---zakup pięciu krzeseł do pięciu stanowisk komputerowych zgodnie z
zaleceniami BHP.
---wypłata świadczenia urlopowego pracownikom zatrudnionym na
umowę o pracę.
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---delegacja dla dwóch pielęgniarek Pani Anny Sidorowicz i Pani Anny
Jeżowskiej. Obie Panie są w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa w
Medycynie Paliatywnej. W tym roku kończą.
---powołanie komisji do kasacji, skasowano sprzęt na kwotę:
7.227,02zł.
---uchwałą przekazano 1 materac przeciwodleżynowy dla delegacji z
Kaliningradu do Hospicjum stacjonarnego. Wartość 220,00zł.
---oddelegowanie 3 pielęgniarek na szkolenie „ Opieka nad
pacjentem hematologicznym „ Były: Pani Anna Sidorowicz , Pani Anna
Jeżowska i Pani Małgorzata Bohun .Wszystkie z Węgorzewa.
---zakup sprzętu medycznego, uchwałą określiliśmy co i ile mamy
kupić
---szkolenie personelu przez informatyka jako przygotowanie do
prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej.
---zatrudnienie osób do realizacji zadań publicznych w Giżycku i
Węgorzewie. Zadania :
W Giżycku” Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych
i stanu zdrowia mieszkańców gminy-opieka hospicyjna, profilaktyka
chorób kardiologicznych i onkologicznych”. Koszt zadania: 2.500,00zl
wkład Stowarzyszeni: 395,00zł. Całość zadania: 2.895,00zł.
W Węgorzewie” Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby
chorej” Koszt zadania:6.000,00zł,
wkład Stowarzyszenia:755,00zł. Całość zadania: 6.755,00zł.
---przystąpienie Stowarzyszenia do konkursu „ Dobry wolontariat”’.
Komisja sprawdziła bardzo dokładnie wszystkie dane dotyczące
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Stowarzyszenia i wolontariatu. Do dzisiejszego dnia nie otrzymaliśmy
pisma, a telefon podany nie odpowiada.
---przyjęcie i rozchód 5 paczek dla dzieci osieroconych, które
przekazała nam Fundacja Hospicyjna w Gdańsku. Była to akcja na
Dzień Dziecka ”Uśmiech dziecka”.
---wyprawka szkolna dla 11 dzieci osieroconych z powiatu Giżycko i
Węgorzewo . Na każde dziecko Zarząd przyznał po 250,00zł.tj:
2.750,00zł.
---przekazanie 5 kart, które otrzymaliśmy od Fundacji Hospicyjnej w
Gdańsku dla dzieci osieroconych. Każda karta na wartość 100,00zł. do
realizacji RESERVED.
---konferencja dla pracowników z Medycyny Paliatywnej
organizowana przez Panią Konsultant woj. Warmińsko mazurskiego
Wiesławę Pokropską. Wyjazd na konferencję za sponsorowany.
---uchwała do Sądu w Olsztynie o nie karalności członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
---Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia w sprawie
płatnej działalności pożytku publicznego.
---analiza finansów Stowarzyszenia po otrzymaniu wykazu
podatników z Urzędu Skarbowego w Giżycku. Plan wydatków do
końca 2013r.
---przekazanie pieniędzy z 1% na cele szczegółowe. Kwota:3 621,00zł.
--- uchwała dotycząca ubezpieczenia osobowego i majątkowego
podmiotu: 3 392,00zł.
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---przygotowanie lokalu zgodnie z zaleceniami sanepidu na
działalność Poradni Medycyny Paliatywnej.
---zatrudnienie informatyka na ½ etatu na umowę o pracę.
---wigilia dla chorych , wolontariuszy, pracowników i chorych
leżących. Wigilia była zorganizowana w Węgorzewie w Restauracji
„Karczma”. W wigilii uczestniczyli Starosta Powiatu Węgorzewskiego,
Burmistrz Miasta Węgorzewa. Dla 14 chorych leżących pielęgniarki
rozwiozły poczęstunek wigilijny do domu. Byli to ciężko chorzy
samotni---czekali. Wigilię za sponsorowali darczyńcy.
---oddelegowanie Panią Prezes na Krajową konferencję Paliatywną
2014r do Warszawy w dniach 4-5.03.2014r.
---przyjęta darowizna w kwocie 2000,00zł. przekazana przez Fundację
Muszkieterów, na paczki żywnościowe i zakup wanny do kąpieli
chorych w łóżku.
---10 paczek świątecznych przekazanych przez Federację Organizację
Socjalną w Olsztynie. Jesteśmy członkiem sieci „ Palium” tej
organizacji.
3. 1% PODATKU ZA 2012r
---wpłynęło na konto Stowarzyszenia: 96 853, 60 zł.
---wpływy były różne, na podstawie analizy jawnych podatników
najwyższy 1% był ponad 5 000,00zł. Wpływy były z całej Polski
najliczniejsi podatnicy byli jednak z Giżycka.
WSZYSTKIM PODATNIKOM SERDECZNIE W IMIENIU CHORYCH ,
ZARZĄDU I WŁASNYM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
Pieniądze te pozwoliły nam na zakup:
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--5 łóżek rehabilitacyjnych
--3 wanny do kąpieli chorego w łóżku
---2 koncentratory tlenu
---5 krzesełek toaletowych( krzesło sedes).
---5 stolików przyłóżkowych
---2 mankiety na kończynę górną do masażu limfatycznego
---2 wagi elektroniczne
---części zamienne do łóżek rehabilitacyjnych i koncentratorów tlenu
---zakup programów komputerowych
---artykuły apteczne( wyposażenie toreb lekarskich i pielęgniarskich)
---zakup mebli i sprzętu
---usługi laboratoryjne wykonywane dla naszych chorych
---zakup żywności chorym
---koszty reprezentacji i promocji Stowarzyszenia
---koszty utrzymania lokalu w Giżycku i Węgorzewie
---telefony w tym telefony dyżurne
---naprawa sprzętu medycznego---pomoc finansowa chorym nowotworowym długoterminowym i
niepełnosprawnym.
---artykuły biurowe i pocztowe
---energia elektryczna
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---centralne ogrzewanie
---woda( dla chorych i pracowników)
---środki czystości
---środki dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i powierzchni gładkich
---fundusz remontowy( lokal jest własnością Stowarzyszenia).
---dofinansowanie do zadań publicznych
---bhp
--usługi internetowe
---usługi informatyczne
---utylizacja i odpady medyczne
---najem za lokal w Węgorzewie
---koszty eksploatacji Zarządu ADMINISTRATOR sp.z.o.o
---opłaty sądowe( nie ma zwolnień z tytułu opp)
---karty parkingowe
---delegacje
--5 krzeseł do stanowisk komputerowych

WARTOŚĆ SPRZĘTU W STOWARZYSZENIU na
350 000, 00zł.
IV Akcje organizowane przez Stowarzyszenie
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---klasa IIc ILO w Giżycku zamiast na Mikołajki dla siebie zrobić paczki
pieniądze zebrane w klasie przeznaczyła na paczkę żywnościową dla
ubogiej ciężko chorej z ul Konarskiego w Giżycku.
Młodzież sama dostarczyła tę paczkę chorej do domu .
---Centrum Wolontariatu w Giżycku przekazało 4 paczki żywnościowe
naszym chorym z Giżycka. Była to nasza prośba .
---W środowiskach chorych na terenie Giżycka pracuje 16
wolontariuszy. Jest to młodzież ILO. Często można spotkać na
spacerze bądź w domu chorego. Liczba godzin przepracowana przez
wolontariuszy 1563 godziny Dziękuję im za to co robią , że są i
chcą nimi być.
---Dagmara Iwanowska córka byłej naszej pacjentki uczennica
Technikum Handlowego jest wolontariuszką w Węgorzewie
przepracowała na rzecz chorych…80 godzin.
----kolędy i śpiew dzieci ze szkoły podstawowej nr 2 w Węgorzewie
podczas wigilii dla chorych. Dzieci zostały przygotowane przez Panią
Lidię Hrabyk. Każde dziecko otrzymała dwie czekolady i aniołka.
Aniołki przekazał nam sklep ogrodniczo pszczelarski na
ul. Przemysłowej w Giżycku. Czekolady sponsor z Węgorzewa
---podziękowania przesłano podatnikom za 1% wraz z życzeniami na
Boże Narodzenie( ponad 100 kartek).
---podziękowanie przesłano Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku , FOSie w
Olsztynie
---podziękowanie przekazano dyr. Szkoły I LO w Giżycku
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---podziękowanie właścicielce KARCZMY za wigilię
---podziękowanie za sponsorowanie wigilii i konferencję
---uczestniczyłam w opłatku noworocznym w WCK w Węgorzewie
---referowałam na komisji spraw społecznych o naszej pracy w
Urzędzie Miasta w Węgorzewie.
---byłam zaproszona na SALONIK POLITYCZNY GUIIIW. Temat
spotkania to Funkcjonowanie Stowarzyszenia. Pytania były wcześniej
przez słuchaczy przygotowane:
+ czy z usług medycznych Stowarzyszenia mogą korzystać chorzy z
innymi chorobami niż nowotwory?
+ co to znaczy Hospicjum Domowe?
+ jak wygląda sprawa Hospicjum przy Caritasie?
+ kto pomaga finansowo Stowarzyszeniu?
+ ile osób pracuje?
+ dla ilu chorych pomagamy?
---28.2.2013r brałam udział w debacie I LO na temat „KŁAMSTWA”
Wypowiedzi i pytania zadawane przez młodzież były zaskakująco
ciekawe, ale dające wiele do myślenia.
---2.03.2013r w Stowarzyszeniu „ TULIPAN” dla chorych z chorobą
Parkinsona i ich opiekunów przeprowadziłam zajęcia, które dotyczyły
następujących kwestii:
+ osoba nie samodzielna definicja
+ etapy umierania i rola osób towarzyszących
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+ analiza przykładów: chorzy leżący , przewlekle chorzy, choroba a
starość.
+ postawy wobec grup różnych chorych rola psychologii społecznej
----współpraca z FOSą w sieci „ Palium”. Pani Krystyna Karczewska
jest naszą wolontariuszką. W ramach współpracy została
oddelegowana na staż do Pragi. Mam nadzieję, że krótko zostanie za
reprezentowana prezentacja.
----12.listopada 2013r „ OPIEKA ŚRODOWISKOWA” w ramach
projektu” INWESTUJ W SIEBIE reintegracja zawodowa i społeczna”
odbyłam 5 godzin zajęć z 10 osobami na temat:
+ co to jest opieka paliatywna?
+rola zespołu interdyscyplinarnego,
+ pojęcia z psychologii ogólnej i społecznej.
----17.04. 2013r odbyła się w EKOMARYNIE w Giżycku debata
organizowana przez Warmińsko-mazurski Sejmik Osób Nie
pełnosprawnych. Była to debata Powiatowa na której, odbyła się
prezentacja naszego STOWARZYSZENIA” PROMYK”.
----w maju 2013r wypełniliśmy ankietę na temat współpracy
organizacji pozarządowej z samorządami. Był to kwestionariusz
ankietowy dla NGO.
----wypełniliśmy ankietę dla potrzeb Europejskiego Forum Nowych
Idei. Do debaty był potrzebny materiał na temat: „Czy w latach
2008—2012 zostaliśmy objęci kontrolą jako organizacja pożytku
publicznego? Kto nas kontrolował?
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---5.10.2013r szkolenie pielęgniarek . Uczestniczyło 5 osób. Temat
szkolenia:” Pacjent onkologiczny partnerzy w działaniu. Pomoc
choremu na szpiczaka” Szkolenie odbyło się w Olsztynie.
----Praktykę zawodową odbył u nas słuchacz Szkoły Policealnej w
Olsztynie na kierunku opiekun medyczny.
----mieliśmy 8 stażystów z Powiatowych Urzędów Pracy. 1 stażystka
miała przerwany staż . Druga z własnego powodu nie ukończyła
stażu. Pozostałe osoby czyli 6 ukończyło z pozytywną opinią.
----Zadania Publiczne: Urząd miasta Giżycko przyznał kwotę
2 500,00zł. Urząd Miasta z Węgorzewa 6 000,00zł.
----Pan Thomas Whall prezentował nasz plakat w BERLINIE razem z
panią profesor RITĄ SUSSMUTH. Była to ceremonia wręczenia
Nagrody Dialogu za 2013r Pani profesor to przewodnicząca
Kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko Polskich
----Thomas Whall nasz największy darczyńca został przez Radę Miasta
w Giżycku HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA GIŻYCKA. Dziękuję
bardzo serdecznie pani Burmistrz i RADZIE MIASTA oraz Państwu za
wytypowanie ..
----Stowarzyszenie brało udział w opracowaniu Historii Opieki
Paliatywnej w Polsce. Wysłaliśmy materiały i zdjęcia do Fundacji
Hospicyjnej w Gdańsku.
---Współpraca z Kaliningradem. Delegacja 3 osobowa z Hospicjum
Stacjonarnego z Kaliningradu w dniach 6,7,8.11.2013r odwiedziła
nasze Stowarzyszenie . Byli to : dyrektor Hospicjum Pan Sosłan
Dadianov, lekarz specjalista MP Pan Andriej Litowkin i prawnik Pani
Ludmiła Strokataja. Cel wizyty to zapoznanie się z organizacją i
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pracą Hospicjum Domowego. Poleciła naszą placówkę Pani
konsultant woj. Warmińsko mazurskiego. Pokazaliśmy też nasze
miasto Giżycko. Oczywiście wizyta zaczęła się od Pana Starosty , który
przyjął nas bardzo serdecznie i życzliwie. Tłumaczem była nasza
księgowa Pani Marzenna Sroka. Za to jej bardzo serdecznie dziękuję.
Na przyszłość są to partnerzy do pozyskiwania unijnych pieniędzy w
ramach projektów przygranicznych Polska Rosja.

V DAROWIZNY
---- darowizny rzeczowe: 267 274,72zł. Największym darczyńcą był
właśnie Thomas Whall. W 2013r przywiózł pampersy na wartość
24 930,91zł oraz 5 szt. materacy przeciwodleżynowych o wartości
697,70zł. Federacja Organizacji Socjalnych przesłała słodycze i
zabawki na wartość 200,00zł . Pani Danielewska Natalia przekazała
sprzęt na wartość 490,00zł. Były karty z Fundacji Hospicyjnej w
Gdańsku podarunkowe 5 szt. po 100,00zł.dla dzieci osieroconych.
-----darowizny finansowe: 20 485,00zł. w tym Thomas Whall
przekazał 5 300,00zł. Pieniądze były wpłacane na konto podstawowe
Stowarzyszenia najczęściej na działalność statutową lub zakup
sprzętu medycznego. W tym momencie muszę poinformować Walne
Zebranie o fakcie , który kilka razy miał miejsce lub ma obecnie.
Darczyńcy wpłacając daną kwotę w banku często nie piszą
poprawnego tytułu wpłaty . Nie wiedzą , nie radzą się kasjerek, piszą
np :„ za łóżko” , „za leczenie Pani M.K.”. Mylą 1% z darowizną np:
zamiast darowizna napisane jest „dla Pani G… 50zł.”, albo
„za psychologa”, albo „datek”. Ludzie nie są przyzwyczajeni ,że coś
jest za darmo np.: użyczanie sprzętu medycznego. W takiej sytuacji
cele ustanowione w Statucie Stowarzyszenia są podstawowe i bardzo
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ważne . Mając takie wpłaty na konto podstawowe Stowarzyszenia
po konsultacji w Urzędzie Skarbowym w Giżycku dnia 18.03.2014r
wynika , że Zarząd ma prawo podjąć uchwałę przeznaczając daną
wpłatę na działalność statutową Stowarzyszenia.
Na płace dla personelu zdobywamy pieniądze z NFZ . Naszym chorych
sprzęt i wszystkie usługi są bezpłatne. Jeśli ktoś chce wpłacić
pieniądze na konto Stowarzyszenia powinien napisać zgodnie ze
Statutem „ na działalność Statutową”.

VI Stowarzyszenie jako podmiot leczniczy.
Stowarzyszenie w swoim składzie zgodnie z Ustawą z kwietnia 2011r
ma NZOPD, a w tym przedsiębiorstwie są:
2 Hospicja Domowe
2 Poradnie Medycyny Paliatywnej
2 Pielęgniarskie Domowe Opieki Długoterminowe
Świadczymy usługi w dwóch powiatach: Giżyckim i Węgorzewskim.
Każda komórka organizacyjna ma wynegocjowany kontrakt z NFZ w
Olsztynie. W 2013r 11 osób pracowało na umowę o pracę są to:
7 pielęgniarek, 1 pracownik socjalny,1 informatyk, 1 księgowa, 1
dyrektor. Na umowach cywilno prawnych pracowało: 3 lekarzy,2
techników fizjoterapii,2 psychologów.
Razem w 2013r pracowało18 osób.
Mamy jednego lekarza pana Marcina Suszyńskiego na wolontariacie,
który jest w trakcie specjalizacji z Medycyny Paliatywnej. Pan Maciej
Adamski jest specjalistą Medycyny Paliatywnej. Pani Ania Lachowic
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Wawrzyniak i Pan Jacek Rogalski są po kursach paliatywnych, które
upoważniają do pracy w HD. Dwie pielęgniarki Pani Małgorzata
Bohun i Monika Dziel Lewandowska są specjalistkami z
pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej. Obie pełnią funkcję
pielęgniarek koordynujących. Ukończyły również Studia
Podyplomowe „ Profesjonalne Zarządzanie Placówkami Służby
Zdrowia”. Pani Ania Sidorowicz i Pani Ania Jeżowska kończą w tym
roku specjalizację z pielęgniarstwa w Medycynie Paliatywnej. Pani
Agnieszka Fatyga jako technik fizjoterapii ukończyła licencjat
,obecnie jest na studiach magisterskich. W 2013r ukończyła i uzyskała
certyfikat Szkoły Animatorów Społecznych pracujących w środowisku
osób niepełnosprawnych prowadzoną przez FOS ę w Olsztynie. Była
również uczestniczką szkolenia na temat: Partycypacja obywatelska i
konsultacje społeczne” również w Olsztynie. Pozostały personel jest
przygotowany zgodnie z wymogami NFZ.
Liczba chorych pod naszą opieką 2013r : 396 osób
Zgony w 2013r: 152 osoby
Średnia czas opieki: 76 dni.
W 2013r wykonano świadczenia na kwotę : 614.360.00zł
W naszych komórkach nie ma chorych oczekujących w kolejce i nigdy
nie było, udało nam się przekonać NFZ tłumacząc , że chorzy nie
mogą w kolejce umierać .
Kontrakt na 2014r tylko na ½ roku czyli do końca czerwca 2014r
411.824.00zł.
Ponadlimity za 2013r zostały zapłacone na zasadzie ugody na kwotę
39.029.20zł..
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VII WOLONTARIAT
11 osób pracowników ( 3 lekarzy , 7 pielęgniarek , technik
fizjoterapii) pracowało na wolontariacie opiekowali się 34
chorymi. Wartość 41,004 ,80zł. Taką kwotę jest nam dłużny
NFZ.
16 wolontariuszy opiekowało się ponad 20 osobami chorymi
w tym dziećmi ( 2) .Przepracowali 1563 godzin z chorym i
jego rodziną . Najwięcej czasu poświęcił choremu i jego
rodzinie Dariusz

Andrukiewicz uczeń III LO dla
dorosłych w Olecku 320 godzin, Pani Krysia Karczewska
256 godzin . Pan Marcin Suszyński lekarz w trakcie
specjalizacji z Medycyny Paliatywnej 200 godzin na rzecz
kilku pacjentów w Hospicjum Domowym. Sebastian

Wołejszo uczeń I LO w Giżycku 169 godzin . Ogólnie
wolontariusze przepracowali

1563 godziny w

2013r.
W tym momencie serdecznie dziękuję
pracownikom, wolontariuszom za serce,
dobroć, czas, uśmiech jaki przekazujecie
naszym chorym i ich rodzinom.

DZIĘKUJĘ.
Giżycko dnia 29.03.2014r.

Przygotowała Maria Popieluch

Prezes Stowarzyszenia „ Promyk” w

Giżycku

