Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014r Stowarzyszenia na
Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „ Promyk” w Giżycku.
Liczba członków Stowarzyszenia z 2013r. 35 osoby w tym 4 osoby zwolnione z
składek . Są to chorzy na chorobę nowotworową oraz Pan Thomas Wahl.
Nowi członkowie:
Pani Ewa Gajdasz, Pani Ewa Piestrzyńska ,
Pan Andrzej Romanowicz, Pan Andrzej Jurewicz Z listy uchwałą dzisiejszego
zebrania zostanie skreślona Pani Anna Jeżowska ( sprawy rodzinne).
Serdecznie witam na naszym Zebraniu.
Liczba członków 38 osób.( składko opłaca 34 osoby).

1.Realizacja planu pracy na 2014r.
---lokalu w Węgorzewie nadal nie mamy. Dalej wynajmujemy na terenie
Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie . Koszt
miesięcznego utrzymania 646,02 zł. Lokal o powierzchni 25,80m2. Umowa
została przedłużona do 2017r.
---od 1 lipca 2014r działa i swoje usługi świadczy Hospicjum Domowe dla Dzieci.
---z 15 osób do 20 wzrosła liczba wolontariuszy w tym mamy 2 wolontariuszki
50+
---w dalszym ciągu wzbogacamy Stowarzyszenie o sprzęt medyczny.
--- wszystkie komórki organizacyjne w sumie 7 przystąpiły do konkursu ofert w
NFZ w Olsztynie. Mieliśmy konkurencję na Hospicjum Domowe w Giżycku i
Węgorzewie. W Węgorzewie obniżyliśmy koszt osobodnia z 40zł na 39,50zł.W 7
komórkach zawarte zostały umowy o świadczenie usług medycznych do 2017r.
Spełniamy wszystkie warunki do ofert konkursowych w NFZ.
---dach budynku jako własność wspólnoty został wyremontowany. Trwają
prace wewnątrz budynku zostaną zamontowane dwie poręcze przed wejściem
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do naszego zakładu, będzie remontowana elewacja budynku ,zostanie
wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
---dokonano aktualizacji biuletynu i opracowane zostały wizytówki.
---otrzymaliśmy zezwolenie na dołączenie naszej piwnicy do powierzchni lokalu.
Będzie to pomieszczenie magazynowe., z wejściem z korytarza zakładu.

2.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia „ Promyk”
Zarząd podjął 63 uchwały. Wszystkie zostały zrealizowane Dotyczyły
następujących kwestii:
---pomoc finansowa naszym chorym nowotworowym , dzieciom hospicyjnym,
chorym długoterminowym
---pomoc dzieciom osieroconym
---pomoc naszym chorym dotyczyła: zwrotu kosztów za leki, za transport na
chemioterapię, na zakup żywności, spełnienia marzeń naszym nieuleczalnie
chorym dzieciom( 6-cioro). Były to pieniądze z 1% od podatników. Zajęliśmy
się też dziećmi osieroconymi. Pomoc udzielono na kwotę ---------- 2.846,76zł.
---wypłata świadczeń urlopowych dla pracowników etatowych zatrudnionych
na umowę o pracę. Dotyczy to pielęgniarek , rehabilitanta, pracownika
socjalnego , informatyka, księgową i dyrektora.
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---zorganizowanie i oddelegowanie na kurs wszystkie zatrudnione
pielęgniarki. Kurs obowiązkowy „ Resuscytacja krążeniowo oddechowa” 8
pielęgniarek ukończyło ten kurs z certyfikatem.
---dwie pielęgniarki wyraziły zgodę na specjalizację z pielęgniarstwa w
medycynie paliatywnej, jedna pielęgniarka wyraziła zgodę na kurs
kwalifikacyjny z medycyny paliatywnej.
---uchwały dotyczyły nie prawidłowych zapisów osób wpłacających
darowizny. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia „ Promyk” §42 punkt1”
niepoprawne wpisany darczyńcy upoważniają ZARZĄD do podjęcia uchwały
by wpłaconą kwotę przeznaczać „na działalność statutową” Stowarzyszenia.
---zrealizowaliśmy zadania publiczne na kwotę 27..000,00zł. w tym
21.000,00zł otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Giżycku. W Węgorzewie
6.000,00zł. Aby otrzymać te pieniądze na zadania publiczne nasz wkład
wyniósł…………………………… Pracowało 7 osób.
---w realizacji Zadań publicznych pracowali opiekunowie medyczni i technicy
masażyści ludzie z zewnątrz nie pracujący w naszym Stowarzyszeniu. Wielka
radość u ciężko chorych bo jest bezpłatnie opiekun medyczny, bo bezpłatnie
przychodzi masażysta.
---uchwała o zatrudnieniu naszej chorej. Miejsce pracy współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt: „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełno sprawnościami i
niektórymi niepełno sprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku
pracy”. Osoba zatrudniona pracowała w księgowości.
---osoby pracujące w realizacji zadania publicznego czy z projektu unijnego
bardzo się sprawdziły. Były to osoby odpowiedzialne ,obowiązkowe, uczciwe
taktowne do chorego i jego rodziny. Dziękuję w imieniu chorych i własnym
bardzo serdecznie. Dwie osoby z ubiegłego roku zostały zatrudnione w tym
roku.
---zakup sprzętu medycznego. Sytuacja rzadko spotykana , ale miała miejsce
w Hospicjum Domowym. Chory z wagą 180 kg nie do podniesienia przez
pracownika służby zdrowia
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---nie do pielęgnowania, problem z transportem , a miał dializy dwa razy w
tygodniu w oddziale dializ z tytułu niewydolności nerek.. Został zakupiony
elektryczny podnośnik jeżdżący. Chory wpłacił na ten podnośnik 2.500,00zł
pozostałą kwotę Stowarzyszenie „ Promyk”. Kwota zakupu 4.344,20zł. Taki
podnośnik jest potrzebny w tej sytuacji potrzeba była bardzo pilna.
---uchwała dotycząca pilnego przekazania kwoty pieniędzy jaka została
zebrana podczas koncertu charytatywnego na rzecz Marcina Buko. Marcin tę
kwotę przeznaczył na transplantację szpiku kostnego . Wszystko się powiodło.
Marcin jest w domu, jest naszym pacjentem HDdD, bo musi być pod nadzorem
medycznym.
---analiza wydatków z konta podstawowego Stowarzyszenia” Promyk”.
Okazało się , że takie wydatki jak, badania laboratoryjne naszych chorych ,
odpady medyczne lub transport chorego mogą być opłacane z konta
pomocniczego Stowarzyszenia. Jest to konto na które wpływają pieniądze z
NFZ.
---uchwała regulująca odbiór godzin jako dnia wolnego za pełnione dyżury
przez pielęgniarki w Hospicjum Domowym dla dorosłych i dzieci.
---uchwały określające płace za pracę w HDdDzieci.
---określające delegację –wysokość kwoty na dojazd do chorych dzieci.
---premia dla pracowników za 100% wykonanie umów z NFZ za 2014r .
---wyjazd na konferencję do Sopotu . Konferencja organizowana przez Panią
konsultant województwa pomorskiego dr Aleksandrę Modlińską.
---wyprawka szkolna dla dzieci osieroconych.
---zakup sprzętu medycznego i plan wydatków,
---wykonanie zaleceń Sanepidu i BHP w Węgorzewie. Szafa na środki
czystości i przybory do sprzątania zgodnie z procedurami. Biurko dla
pielęgniarki SPO.
---uchwały o przyjęciu darowizn. 80 paczek pampersów otrzymanych od
Thomasa Wahla przekazaliśmy dla MOPS w Giżycku. W MOPSie w Giżycku
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przechowujemy nasze pampersy. Taką ilość nie mieliśmy możliwości przyjąć i
zmagazynować. Było 312 kartonów w każdym kartonie 4 paczki pampersów.
---uchwały dotyczące kodeksu pracy( wypłata urlopowego ,zakup butów i
kurtek pielęgniarkom.
---przekazanie środków na cele szczegółowe, które były wykazane w wykazie
podatników, który otrzymaliśmy z US w Giżycku na
kwotę………………………………..
---zatrudnienie Pani Ewy Gajdasz na etat i umowę o pracę do SPO w
Węgorzewie. Odeszła z pracy zmieniając adres zamieszkania Pani Anna
Jeżowska na własną prośbę.
---uchwała upoważniająca Panią Popieluch do reprezentowania
Stowarzyszenia „ Promyk” na obchodach 15 lecia FOSy w Olsztynie.
Uczestnictwo w spotkaniu z doradcą Prezydenta Bronisława Komorowskiego
panem Henrykiem Wujcem. Na uroczystościach Stowarzyszenie nasze
otrzymało podziękowanie za współpracę.
---uchwała upoważniająca do przeprowadzenia remontu VC w Zakładzie.
Wydatek nie planowany. ( szczur wodny przegryzł rurę) remont wykonano
dopiero w lutym 2015r.
---uchwała realizująca marzenia naszych dzieci hospicyjnych. Przyznaliśmy
każdemu dziecku po 200zł na Boże Narodzenie. Mamy 6 cioro dzieci.
---uchwała upoważniająca do zorganizowania Wigilii. Dla chorych,
pracowników, wolontariuszy, sponsorów.
---zatrudnienie rehabilitanta na umowę o pracę na dwa hospicja Panią
Agnieszkę Fatyga. Odszedł na własną prośbę Pan Łukasz Radziwoniuk mgr
rehabilitacji.
---zatrudnienie psychologów w Giżycku i Węgorzewie ze względu na HDdD.
Pracują Pani Urszula Kalinowska i Pani Lena Anzulewicz- Gibowicz.
---zatrudnienie Pani Ewy Piestrzyńskiej na 1/2 etatu do SPO na umowę
kontraktową.
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Podsumowując podjęte uchwały ułatwiły:
1. organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych w Giżycku
i Węgorzewie( nowy regulamin organizacyjny)
2.rozpoznanie potrzeb chorych dorosłych i dzieci
3.bieżącą analizę planu finansowego
4.analizę zaopatrzenia w sprzęt medyczny
5. weryfikację wyposażenia toreb pielęgniarskich
6.bieżące działania w zakresie BHP dotyczące pracowników i lokali.
7. przygotowanie pracowników do prowadzenia dokumentacji medycznej w
wersji elektronicznej.
8.planowanie dla potrzeb Stowarzyszenia „ Promyk”.
9.sprawozdawczość za 2014r

3.1% podatku za 2013r.
Na konto podstawowe Stowarzyszenia „ Promyk” za 2013r wpłynęło

100.537,10 zł. Wpływy były różne.

Od bardzo małych kwot do

wysokich. Na podstawie analizy jawnych podatników najwięcej 1%
otrzymaliśmy od mieszkańców Giżycka i powiatu Giżyckiego. Wpłaty były z
całego Kraju. Pięć osób wpłaciło 1% od 10gr do 90 gr. Największa wpłata była
z Giżycka 3619,30zł.
Do 100 podatników wysłałam podziękowanie wskazując co kupiliśmy dla
naszych pacjentów. Wysyłając kartki złożyłam życzenia Bożo Narodzeniowe.
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Wszystkim Państwu dzisiaj dziękuję tym obecnym i za Państwa
pośrednictwem wszystkim , którzy 1% przekazali na nasze Stowarzyszenie.
Z 1% kupiliśmy łóżka, wózki, krzesła sedesy, aparaty do RR dla dzieci, kule dla
dziecka, sprzęt do rehabilitacji dzieci, części do łóżek i koncentratorów tlenu.
Artykuły apteczne, wyposażenie toreb pielęgniarskich, zakup mebli , usługi
laboratoryjne dla chorych, zakup żywności dla chorych, leków, transport na
chemioterapię, koszty promocji Stowarzyszenia( nowy biuletyn), koszty
utrzymania lokali, przeglądy techniczne, naprawa sprzętu medycznego,
pomoc finansowa chorym nowotworowym ,długoterminowym i
niepełnosprawnym. Zakup artykułów biurowych i pocztowe, energia
elektryczna i woda, woda dla chorych i pracowników( BHP), środki czystości
środki dezynfekcyjne do sprzętu medycznego i powierzchni gładkich,
utylizacja i odpady medyczne, fundusz remontowy ( lokal w Giżycku jest
własnością),dofinansowanie wkładu własnego do realizacji Zadań
Publicznych, BHP szkolenia, badania lekarskie roczna analiza BHP. Usługi
internetowe, usługi informatyczne, najem lokalu w Węgorzewie koszty
eksploatacji Zarządu Administrator Sp.z.o.o. delegacje , opłaty sądowe.
WARTOŚC SPRZETU MEDYCZNEGO STOWARZYSZENIA „ PROMYK”
wynosi…………………………………………………………

4. AKCJE ORGANOZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE”
PROMYK”.
---7marca 2014r prezentacja Stowarzyszenia w Ekomarinie na konferencji
zorganizowanej przez COP ” 1% w Giżycku”.
---24.02.2014r spotkanie w giżyckim Szpitalu z delegacją z Kaliningradu
programy UE Rosja –Polska.
---luty 2014r akcja przekazania ubrań naszym chorym. Ubrania przekazała
Cerkiew Grekokatolicka w Węgorzewie Były to kurtki, buty męskie i damskie.
Pośredniczyliśmy w tej akcji.
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---styczeń 2014r spotkanie z klasami 2 szkoła Podstawowa nr 6 w Giżycku.
Działalność Stowarzyszenia „ Promyk”.
---styczeń 2014spotkanie opłatkowe Noworoczne w Węgorzewskim Centrum
Kultury. Władze powiatu miasta i gmin.

---styczeń 2014r spotkanie z księgowymi rozmowa o 1%.

---marzec 2014r,Dzień Kobiet spotkanie z Burmistrz Giżycka w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
---kwiecień 2014r wywiad w Radio Olsztyn o naszej działalności. Udział
brały: Marzenna Sroka, Monika Dziel, Maria Popieluch.
---kwiecień 2014r zaproszeni do Klubu ROTARY przekazanie na rzecz
Stowarzyszenia „ Promyk”3 koncentratorów tlenu i 3 chodzików.
---kwiecień 2014r konferencja ‘ MEDYCYNA PALIATYWNA” w Warszawie
organizowaną przez konsultanta Kraju Panią dr Aleksandrę Ciałkowską –
Rysz.
---czerwiec 2014r wyprawka szkolna dzieciom osieroconym.( 2 z Węgorzewa i
3 z Giżycka).
---czerwiec 2014r „ Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka” Fundacja Hospicyjna w
Gdańsku przekazała dla 10 dzieci paczki.
---grudzień 2014r,Fosa zorganizowała już 8 raz paczki dla dzieci .
---grudzień 2014r paczki żywnościowe naszym chorym:
a. żywność zakupili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku.
Pośredniczyliśmy w przygotowaniu i przekazaniu dla 9 chorych paczki
żywnościowe.
b. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku przekazał żywność na paczki
dla chorych.
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c. Caritas w Węgorzewie przekazał 2 paczki żywnościowe dla chorych.

d. 1 paczka żywnościowa była przyniesiona przez mieszkankę Giżycka .
Została przekazana choremu.
--- pracownik socjalny Pani Olga Ostapkowicz u 197 chorych przeprowadził
wywiad środowiskowy umożliwiający ustalenie warunków socjalno-bytowych
każdego chorego. Współpracował z MOPS, GOPS ,PCPR, KRUS,ZUSem w
Giżycku i Węgorzewie.
---5 osób to nowi wolontariusze . Zawarto z nimi porozumienie i przeszkolono
w kwestii asystowania choremu, organizacji czasu wolnego oraz
bezpieczeństwa. Razem 20 wolontariuszy.
---2 razy w czerwcu i grudniu zostało zorganizowane spotkanie z
wolontariuszami. Omawiano bieżące kwestie organizacja wolontariatu na
wakacje, podziękowanie i opłatek przed świętami Bożego Narodzenia.
---1 porozumienie zerwano, ponieważ wolontariuszka kradła w szkole . Na
wniosek wychowawcy przestała być wolontariuszką.
---każdy wolontariusz będąc uczniem III klasy LO ma przyprowadzić na swoje
miejsce nowego wolontariusza z I klasy. Ten pomysł jest realizowany.
---dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 4 klasa Pani Ani Maśnik przedstawiła „
Jasełka „ podczas Wigilii dla chorych w restauracji MASOVIA 12.12.2014r.
---Wigilia była dla chorych tych , którzy jeszcze mogli przyjść bądź zostali
przywiezieni przez pielęgniarki. Ci , którzy są leżącymi, też uczestniczyli,
poczęstunek wigilijny tym chorym zawiozły pielęgniarki do domu. W kolacji
wigilijnej uczestniczyli, Pan Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz,
Redaktor Gazety Giżyckiej Pani Hania Foryś tłumaczka języka niemieckiego.
---O nas w programie „ Pytanie na śniadanie” październik 2014r. W programie
Stowarzyszenie reprezentowała Pani Krysia Karczewska. Wolontariuszka 50+.
---napisałam o EWIE Krukowskiej naszej pacjentce na prośbę Pana Bartosza
Głuszaka prezesa FOSY w Olsztynie To co napisałam zainteresowało
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dziennikarzy TVP2 do programu EKSPRES REPORTERÓW Pana Olszańskiego.
Jaki będzie tego efekt zobaczymy mam nadzieję w kwietniu 2014r.
Gdziekolwiek jestem reprezentuję Stowarzyszenie i tak:
---wieczór Wileński w Stręgielku
---jako Radna Miasta Giżycka na komisjach i sesjach RADY
---na Komisji Społecznej Rady Gminy w Giżycku
---na spotkaniu opłatkowym u ”AMAZONEK”
---w Giżyckim Uniwersytecie III Wieku
---w Saloniku Politycznym w Klubie Seniora

5.DAROWIZNY
DAROWIZNY RZECZOWE:

DAROWIZNY FINANSOWE:

6. Stowarzyszenie jako podmiot.
Zgodnie z Ustawą z kwietnia 2011r. w swoim składzie Stowarzyszenie ma
Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej Domowej , a w tym Zakładzie 7
komórek organizacyjnych:

---2 Hospicja Domowe
---2 Poradnie Medycyny Paliatywnej
---2 Domowe opieki Pielęgniarskie Długoterminowe

---1 Hospicjum dla Dzieci

Pracują:
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4 lekarzy w tym Andrzej Romanowicz pediatra w HDdD od lipca 2014r umowy
kontraktowe pan Romanowicz w 2014r Plebiscycie Medycznym otrzymał
„ LAUR PACJENTA 2014r” Certyfikat Zaufania Pacjentów( 30 w Polsce).
9 pielęgniarek w tym 8 umowa o pracę, 1 na umowę kontraktową. Nowe
pielęgniarki to Pani Ewa Gajdasz , i Pani Ewa Piestrzyńska.
1 technik rehabilitacji na umowę o pracę. Pracuje w dwóch Hospicjach
Domowych i Hospicjum Dziecięcym.
2 psychologów umowa kontraktowa i umowa zlecenie
1 pracownik socjalny etat umowa o pracę
1 Księgowa etat umowa o pracę
1 informatyk umowa o pracę ½ etatu
W bieżącej pracy pomagali nam stażyści z Powiatowego Urzędu Pracy w
Giżycku 4 osoby i Węgorzewie 1 osoba.
Liczba osób zatrudnionych zgodna z Harmonogramem i wymogami NFZ.
Osoby ze specjalizacją z z medycyny paliatywnej: Pan dr n med Maciej
Adamski i trzy pielęgniarki Pani Małgorzata Bohun ,Pani Monika Dziel i Pani
Anna Sidorowicz .
Lekarz Pan Jacek Rogalski jest w trakcie specjalizacji. Pan Marcin Suszyński z
przyczyn rodzinnych przerwał specjalizację. Nie pracuje na wolontariacie.
W 2014r zakończył współpracę. Z naszymi chorymi przepracował 265 godzin.
Pozostali pracownicy po kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych.
Dwie pielęgniarki gotowe do specjalizacji z pielęgniarstwa w medycynie
paliatywnej. Pani Katarzyna Niedbajło i Sylwia Miklus.
LICZBA CHORYCH we wszystkich komórkach organizacyjnych w 2014r.
---Hospicjum Domowe Giżycko -------128 osób
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---Hospicjum Domowe Węgorzewo—69 osób
---PMP---------------------Giżycko----------91 osób
---PMP Węgorzewo-------------------------68 osób
---Hospicjum Domowe d Dzieci------------6 dzieci
---SPO Giżycko--------------------------------24osób
---SPO Węgorzewo--------------------------35 osób
RAZEM-----------------------------------------421 osób
ZGONY-------------------------------------------142 osoby
Średni czas opieki w obu Hospicjach------69 dni
CENA ŚWIADCZEŃ w 2014r
Osobodzień w Hospicjum Domowym dla Dorosłych Giżycko -----40zł
Osobodzień w Hospicjum Domowym dla Dorosłych W—wo------39,50zł.
Porada w Poradni Giżycko i Węgorzewo--------------------------------40zł
SPO Giżycko i Węgorzewo---------------------------------------------------28zł.
Hospicjum Domowe dla Dzieci ----------------------------------------------70zł.
Razem kontrakt z NFZ w 2014r

890.599,50zł.miesięcznie 74.216,625zł.
Usługi wypracowane zgodnie z umową 100%. NFZ jest nam dłużny

91.823,60zł. za ponadlimity.

Są to pieniądze na które

pracowali pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych. Jest to
nasz wolontariat na Rzecz naszych chorych. Do wolontariatu trzeba
dodać liczbę osób pracujących…20+16= 36 wolontariuszy
Do nas nie ma kolejek. Chorzy nie czekają wszyscy zakwalifikowani korzystajz
naszych usług. Wszyscy nasi chorzy mają prawo do bezpłatnego korzystania
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ze sprzętu, łóżek, koncentratorów, materacy p/odleży nowych, wózków
krzesło sedesów nasadek na sedes, wannę, kul, lasek, chodzików. Mając
sprzęt poprawiamy jakość życia chorego i jego rodziny. Łatwiej pielęgnować.

Sprzęt wypożyczamy i nie naszym chorym , mieszkańcom Giżycka, Węgorzewa
i nie tylko bo do Olsztyna, Warszawy, Biskupca i Szczytna. Podatnicy widzą
nanaszej stronie internetowej co posiadamy i ile. Jest to sprzęt z
1%.Wypożyczyliśmy dla około 70 osób , którzy nie byli naszymi chorymi.
Sprzęt wraca, jak jest już nie potrzebny, trzeba stwierdzić rzadko zepsuty.
Kontrakt na 2015r(Umowa zawarta do 2017r.)

890.599,50zł.

Kończąc sprawozdanie merytoryczne uwzględniłam w nim to, co było
najważniejsze w 2014r. Uzupełniając dziękuję ZARZĄDOWI wszystkim
Państwu za wsparcie, podpowiadanie ,za wszelką pomoc. Pracownikom za
to, że są wspaniałymi ludźmi, pracownikami Służby Zdrowia. Dość często
pojawiały się podziękowania w prasie lokalnej, w radio ,rodziny składają
podziękowania na moje ręce. Ilekroć je otrzymuję to radość moja jest bardzo
duża i cieszę się , że udało mi się stworzyć taki zespół.
Dziękuję Mediom , lokalnej prasie. Giżyckiej i Węgorzewskiej. Panu Sławkowi
Kędzierskiemu. Zawsze był z nami w ważnych dla nas momentach.
Za bardzo dobrą współpracę dziękuję Panu Burmistrzowi Węgorzewa ,
Giżycka oraz Starostom obu Powiatów.

PLAN PRACY NA 2015r
1 Promocja Stowarzyszenia „ Promyk”---1%
2.Roboty publiczne-------umowy z Powiatowymi Urzędami Pracy.
3.Szkolenie pracowników ciąg dalszy w zakresie dokumentacji medycznej.
4.Wykonanie tablicy informacyjnej przed budynkiem Stowarzyszenia.( tablice
nie mogą być na budynku)
5.Malowanie lokalu w Giżycku i Węgorzewie. Adaptacja piwnicy na
magazyn, wybicie ściany i remont tego pomieszczenia. Drzwi do księgowości.
6.Zakup sprzętu medycznego i komputera
7. Składanie wniosków o staże do PUP w Giżycku i Węgorzewie.
8. Przygotowanie wniosków do konkursów na Zadanie Publiczne w Urzędzie
miasta w Giżycku i Węgorzewie.
9.Wyjazd na konferencję Medycyna Paliatywna do Krynicy Morskiej.
10 Wigilia dla naszych chorych.
11 Przygotowanie ofert w poszczególnych komórkach organizacyjnych do
renegocjacji w NFZ Olsztyn na 20016r.

