Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia „Promyk”
za rok 2010r.
Stowarzyszenie liczy 39 członków.
Pan Thomas Wahl jest członkiem honorowym Stowarzyszenia. Jest
obywatelem Niemiec.
1.Realizacja planu w 2010r—
co zrealizowano?
----zarejestrowaliśmy w Warmińsko-Mazurskim Centrum Zdrowia Publicznego
w Olsztynie Pielęgniarską Domową Opiekę Długoterminową w Giżycku i
Węgorzewie.
----zorganizowaliśmy koncert na rzecz chorych nowotworowych ,
długoterminowych i niepełnosprawnych w Giżycku dnia 09.10.2010r
----prowadziliśmy akcję związaną z pozyskaniem 1% od podatku
----dokonaliśmy zakupu sprzętu medycznego na rzecz naszych chorych
-----wypożyczaliśmy bezpłatnie sprzęt naszym chorym i chorym ,którzy nie są
naszymi pacjentami z obu powiatów.
----pomogliśmy rzeczowo i finansowo naszym chorym zgodnie ze Statutem
Stowarzyszenia.
----ubiegaliśmy się o wsparcie finansowe w Urzędzie Miejskim w Giżycku i
Węgorzewie oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku.
----przystąpiliśmy do konkursu ofert w NFZ w Olsztynie, złożyliśmy
następujące oferty:
a Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
b Poradnię Opieki Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie
c+ Pielęgniarską Domową Opiekę Długoterminową w Giżycku i Węgorzewie.
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----założyliśmy stronę internetową dla naszego Stowarzyszenia:
www.promyk-gizycko.pl
-----wykonaliśmy kasację sprzętu zużytego na wartość 4.740,00zł.
-----wykonaliśmy inwentaryzację majątku Stowarzyszenia.

Co nie udało się zrealizować?
------nie pozyskaliśmy lokalu w Węgorzewie.
-----nie staraliśmy się o lokal na magazyn w Giżycku----jeszcze się mieścimy na
ul. Pionierskiej 11.Ruch w wypożyczaniu sprzętu---- był dość duży, mało
sprzętu zalegało w magazynie.
Podsumowując plan na 2010r. -----było 11 zadań do realizacji z tego dwa
zadania nie zostały wykonane, a zatem będą włączone do planu na 2011r.

2.Realizacja uchwał podejmowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd podjął 48 uchwał , wszystkie zostały zrealizowane.

Uchwały dotyczyły następujących kwestii:

1.-----zakup sprzętu medycznego
2.----zakup innego sprzętu do wyposażenia siedziby Stowarzyszenia
3.----wykonanie zadania publicznego w Giżycku i Węgorzewie.
4.----powołanie komisji do kontroli finansowej Stowarzyszenia i NZOPD.
5.----zorganizowanie wyjazdu na konferencję z Medycyny Paliatywnej do
Elblągu.
6.---- uporządkowanie i zabezpieczenie kabli telefonicznych, internetowych w
biurze Stowarzyszenia.
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7.---zorganizowanie koncertu dedykowanego wszystkim chorym oraz tym,
którzy przekazali 1% swojego podatku na nasze Stowarzyszenie.
8.-----szkolenie księgowej w zakresie finansów i księgowości dla potrzeb
organizacji.
9.-----zatrudnienie księgowej na ¼ etatu w Stowarzyszeniu.
10.----c.d. meblowanie siedziby Stowarzyszenia
11.-----pomoc rzeczowa chorym nowotworowym
12.-----pomoc finansowa chorym nowotworowym
13.-----wigilia dla chorych, wolontariuszy, osieroconych i pracowników
NZOPD.
14.

----zorganizowanie paczek dla osieroconych dzieci

15.-----zatrudnienie informatyka do obsługi komputerów będących na stanie
Stowarzyszenia.
16------zorganizowanie pomocy powodzianom.
17------konkurs plastyczny „ Słonik mój przyjaciel”
18.------kasacja i inwentaryzacja.

Jak realizowaliśmy poszczególne zadania zawarte w uchwałach?

Ad.1.

W 2010r zakupiono:

a. sprzęt medyczny na wartość

36.086,00zł.

b. środki trwałe

9.600,00zł.

c. sprzęt medyczny otrzymany w darowiźnie

19.209,00zł.

Kupiliśmy: dwa aparaty EKG--- chcemy, aby nasi chorzy mieli wykonywane
EKG w domu lub poradni. Pozostało w tym roku przeszkolić 7 pielęgniarek.
Dwa stoliki pod aparaty EKG. 5 łóżek elektrycznych, pięć materacy do tych
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łóżek, 10 drabinek 10 par kul, 1 parę kul pachowych, 3 pulsoksymetry, 15
materacy przeciwodleżynowych, 7 termometrów elektronicznych,
wyposażyliśmy torby pielęgniarskie do opieki długoterminowej, 2
koncentratory tlenu, 1 inhalator i 1 ssak medyczny. Wyposażyliśmy w Giżycku
i Węgorzewie gabinety w wiadra na odpady medyczne, w pojemniki na mydło
i środek dezynfekcyjny, oraz pojemniki na ręczniki zgodnie z zaleceniami
Sanepidu.
Ad 2. Zakupiliśmy inny sprzęt do wyposażenia biura Stowarzyszenia na
wartość…9.469,22 zł. W tym kserokopiarkę, płaski monitor do księgowości,
odkurzacz oraz meble. Stary monitor został przekazany do Węgorzewa dla
potrzeb hospicjum Domowego i Poradni. Otrzymaliśmy w darowiźnie z
Fundacji Hospicyjnej za akcje ogólnokrajowe: telefax wartość 714,92,zł. oraz
program za 169,00zł
Założyliśmy Internet w Węgorzewie.
Ad.3. Złożyliśmy wnioski o granty w Urzędzie Miejskim w Giżycku i
Węgorzewie.
Granty były potrzebne dla chorych ponadlimitowych, za których NFZ nie
płaci. Nasi chorzy nie czekają w kolejce bo na to nie ma czasu. Przyjmujemy
wszystkich , którzy przez naszych lekarzy są zakwalifikowani.
Otrzymaliśmy:

11.300,00zł. UM Giżycko
11.000,00zł. UM Węgorzewo

Zadania zostały wykonane sprawozdania złożone w terminie.
Ad.4. Powołaliśmy komisję do kontroli finansów i księgowości w
Stowarzyszeniu Kontrola wykazała niedobór finansowy w Stowarzyszeniu
W Stowarzyszeniu niedobór----------------- na 8.500,00zł.
Kwota ta została wyprowadzona przez księgową z konta Stowarzyszenia. Do
tego czynu przyznała się, oświadczając na piśmie/ oświadczenie w aktach
osobowych/ ,iż wskazaną kwotę wpłaci na konto Stowarzyszenia.
Kwota 8.500,00zł została wpłacona na konto Stowarzyszenia dnia
08.04.2010r./dowód wpłaty w księgowości/.
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Po konsultacji z Radcą Prawnym i Zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania
Walnego w dniu 12.04. 2010r. decyzja była następująca:
Straty zostały naprawione Walne zebranie głosami 20 osób obecnych
zadecydowało:
----skreślić księgową z listy członków Stowarzyszenia
---rozwiązać umowę wolontarystyczną bez wypowiedzenia z dniem
26.04.2010r.
----rozwiązać umowę o pracę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Paliatywnej
Domowej bez wypowiedzenia z winy pracownika podstawa prawna: Kodeks
pracy art.52§1 pkt2 zawartą w 01.08.2008r. na czas nieokreślony .
Umowa została rozwiązana dnia 26.04.2010r.
Od 26.04.2010r została zatrudniona nowa księgowa.

Ad.5. W konferencji zorganizowanej przez Konsultant Panią Wiesławę
Pokropską w Elblągu z Medycyny Paliatywnej uczestniczyli wszyscy
pracownicy NZOPD w Giżycku.
Ad.6. W siedzibie Stowarzyszenia zostały zabezpieczone kable internetowe
i telefoniczne. Na bieżąco są wykonywane prace konserwatorskie i
naprawcze.
Ad.7. Dnia 09.10.2010r w Giżyckim Centrum Kultury zorganizowaliśmy
koncert na rzecz chorych nowotworowych, długoterminowych i
niepełnosprawnych oraz wszystkich ,którzy przekazali 1% swojego podatku na
nasze Stowarzyszenie. W koncercie udział wzięli chorzy z Giżycka i
Węgorzewa. Wystąpiła Pani Wiola Brzezińska ze swoim Zespołem. Program
swój dały dzieci z Miejskiego Przedszkola nr.1 w Giżycku.
Koncert został dofinansowany z PEFRON-u

4.500,00zł.

Złożyliśmy na ten cel wniosek.
Ze Stowarzyszenia dopłaciliśmy

3.315,09zł.
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Łączny koszt koncertu

7.815,09zł.

Zadanie zostało w wyznaczonym terminie rozliczone.
W koncercie udział wzięli władze Samorządowe z Giżycka Węgorzewa i
gmin. Uczestniczyły media, telewizja lokalna i dziennikarze.

Ad.8,9 dotyczą szkolenia i zatrudnienia na ¼ etatu księgową. Zmiany w
przepisach dotyczące organizacji pożytku publicznego są tak duże , że ciężko
jednej osobie nadążyć. Dzisiejsze zebranie też z tego tytułu jest szybciej
zorganizowane, aby się zmieścić w terminie do 11 marca 2011r. ze zmianami
w Statucie Stowarzyszenia.
Ad.10. Jeszcze nie ukończyliśmy meblowania. Robimy każdego roku jakąś
część w siedzibie Stowarzyszenia. W 2010r umeblowaliśmy lokal w
Węgorzewie 2 biurka, szafa zamykana na dokumentację chorych. W Giżycku
gabinet Poradni Medycyny Paliatywnej: szafa, dwa stoły z szafkami
zamykanymi. W gabinecie Prezes szafa na archiwum, biurko pod komputer.
Dotychczas pracowaliśmy na przyniesionych z domu meblach lub otrzymanych
np. od Pana Starosty.
Pozostało jeszcze do wykonania: część regału w magazynie, i
zagospodarowanie małego pomieszczenia , gdzie stoi kserokopiarka i
lodówka. Trzeba zagospodarować w trzy wiszące szafki i 1 dużą szafę
stojącą na materiały opatrunkowe.
AD. 11. Pomoc rzeczowa dla naszych chorych to zakup opału na zimę. Na
podstawie Statutu i Regulaminu pomocy. Zarząd na wniosek pracownika
socjalnego postanowił:
Zakupić dla 27 chorych opał na zimę (węgiel i drzewo) na kwotę 18.806,46zł.
Dla troje dzieci osieroconych/umarła matka i babcia na nowotwór/ zakupić
ubranie na zimę na kwotę: 931,68zł.
Ad.12. Pomoc finansowa zgodnie z regulaminem mogła być udzielona na:
zakup leków, transport na chemioterapię, do szpitala lub ze szpitala, zakup
żywności. Takiej pomocy udzieliliśmy dla 10 chorych na kwotę 7.188,28zł.
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Dla niektórych chorych na koncie Stowarzyszenia pojawiły się wpłaty na
Nazwisko i Imię z przeznaczeniem np. na leczenie.( taki wykaz otrzymaliśmy z
Urzędu Skarbowego w Giżycku.)
Pieniądze wskazane zostały przekazane do adresata na konto zgodnie z
Uchwałą Zarządu w tej sprawie.

Ad.13. Wigilia dla chorych, osieroconych, wolontariuszy i pracowników
została zorganizowana 17.12.2010r w Restauracji „MASOVIA” w Giżycku. To
czas który pozwala być blisko z chorymi i dziećmi osieroconymi. To czas,
który pozwala na moment zatrzymania się i podsumowania w obecności
chorych----- co zrobiliśmy w mijającym roku?.
Były kolędy przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr.4 z Giżycka,
był kapłan z parafii Ducha Pocieszyciela Ks. Kazimierz Gryboś-----jest zawsze z
nami.
Poczęstunek wigilijny i opłatek otrzymali chorzy leżący w domu w Giżycku i
Węgorzewie.
Wigilię zasponsorowali:
Firma ORTO-MED z Giżycka

400,00zł.

Chorzy nienowotworowi, którzy wpłacali dowolne kwoty na konto
Stowarzyszenia z przeznaczeniem na wigilię.
Koszt wigilii 1.400,00zł.
Koncert i wigilia są udokumentowane w kronice Stowarzyszenia.
Ad.14. Paczki dla sierot w sumie sześć oraz dużą paczkę żywnościową
otrzymały dzieci osierocone z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko mazurskiego z Olsztyna. Troje dzieci z Węgorzewa i troje z
Giżycka. Paczkę żywnościową otrzymały dzieci z Giżycka.
Ad.15. Stowarzyszenie posiada komputery, które wymagają obsługi
informatycznej, Zarząd postanowił zatrudnić na umowę kontraktową
informatyka za kwotę 400,00zł.brutto miesięcznie.
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AD.16. Stowarzyszenie zorganizowało pomoc powodzianom. Do siedziby
Stowarzyszenia mieszkańcy Giżycka przynosili wskazane środki i rzeczy
potrzebne dla powodzian w Gminie WILKOWO. Rzeczy zebrane zostały
zawiezione przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Spytkowa do Gminy WILKÓW
dnia 20.08.2010r.
Wartość szacunkowa to ponad 5.000,00zł.
Stowarzyszenie otrzymało podziękowanie od wójta gminy Wilkowo.
AD.17. W ramach ogólnokrajowej akcji „ Hospicjum to też życie”
Stowarzyszenie za pośrednictwem swoich koordynatorów wolontariuszy
zorganizowało konkurs plastyczny „SŁONIK MÓJ PRZYJACIEL” w przedszkolach
w Giżycku i Węgorzewie. Brało udział 7 przedszkoli. 17.01.2011r otrzymaliśmy
z Fundacji wyniki konkursu. NIE było zwycięzców , ale dwie prace z
Węgorzewskich przedszkoli zostały wyróżnione. Dzieci otrzymały nagrody,
które zostały wręczone przez Panią Prezes dnia 21.01.2011r. Były to dzieci:
Bartosz Oryńczak

Przedszkole ”JESTEM” grupa SKRZATY w Węgorzewie

Weronika Cichecka

Przedszkole Nr2

”MIŚ PUCHATEK” z Węgorzewa.

ANALIZUJĄC UCHWAŁY I ICH REALIZACJĘ NALEŻY STWIERDZIĆ, ŻE ZARZĄD
STOWARZYSZENIA:
-----dba o chorych w powiecie Giżyckim i Węgorzewskim.
-----dba o wyposażenie w sprzęt medyczny.
-----bezpłatnie wypożycza sprzęt swoim chorym.
-----dba o osierocone dzieci
-----dba o współpracę z samorządami w Giżycku , Węgorzewie i gminach.
-----dba o współpracę z mediami: Telewizją lokalną, TVP Olsztyn, Gazeta
Giżycka, oraz Tygodnik Węgorzewski.
-----Zarząd dba o warunki pracy ludzi pracujących Niepublicznym Zakładzie
Opieki Paliatywnej Domowej.
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------jest znaczącą organizacją pozarządową w powiecie Giżyckim i
Węgorzewskim.

3 Wpływy z 1% podatku w 2010r.
-----w 2009r wyniosły—-------------------------89.291,15zł.
-----w 2010r. wyniosły---------------------------92.837,89zł.
Wpłaty były od podatników z całej POLSKI.
Największa kwota wpłynęła od mieszkańców z powiatu Giżycka i Węgorzewa
było to ponad- 72 tys.zł.
Byli też mieszkańcy ,którzy wpłacali na konto Stowarzyszenia darowizny
finansowe z przeznaczeniem bardzo często na kupno sprzętu medycznego lub
działalność statutową Stowarzyszenia. Kwota wpłat wynosi 10.598,93zł.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia i chorych dziękuję wszystkim, którzy
wpłacili 1% swojego podatku. Przyczynili się do tego chorzy, ich rodziny i
bardzo dużym stopniu pracownicy oraz wolontariusze.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.

4. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI PALIATYWNEJ DOMOWEJ---jako działalność
Statutowa Stowarzyszenia.
-----posiada 6 komórek organizacyjnych:
a Hospicjum Domowe w Giżycku i Węgorzewie
b Poradnię Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie
c Pielęgniarską Domową Opiekę Długoterminową w Giżycku i Węgorzewie
--liczba chorych w Hospicjum Domowym w Giżycku
--liczba chorych w HD w Węgorzewie

131 osób
62 osoby

RAZEM

193 osoby
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Poradnia Medycyny Paliatywnej Giżycko

32 osoby

Poradnia Medycyny Paliatywnej Węgorzewo

30 osób

RAZEM

62 osoby

ZGONY:
HD i PMP Giżycko
HD i PMP Węgorzewo
RAZEM

133 osób
31 osób
164 osoby

Średni czas opieki--------80,76 dni
Kwota ponadlimitów niezapłaconych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w
Olsztynie wynosi-----18 332.00zł.
W Niepublicznym Zakładzie Opieki Paliatywnej w Giżycku pracuje zespół
INTERDYSCYPLINARNY:
Dr n med. Maciej Adamski jest moim zastępcą już ma specjalizację z
Medycyny Paliatywnej.
Prowadzi Poradnię Medycyny Paliatywnej w Giżycku i Węgorzewie. Jest
specjalistą na dwa powiaty.
Dr n med. Anna Lachowicz-Wawrzyniak Hospicjum Domowym w Giżycku.
Kapitan Jacek Rogalski Hospicjum Domowe w Węgorzewie.
Krystyna Szydłowska pielęgniarka koordynująca, moja zastępczyni z
upoważnienia. Odpowiada za pracę zespołu w Hospicjum Domowym i PMP w
Giżycku. Odpowiada za dokumentację chorego.
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Anna Jeżowska pielęgniarka koordynująca planuje i odpowiada za HD i PMP
w Węgorzewie. Odpowiada za dokumentację chorego.
Małgorzata Bohun pielęgniarka pracująca w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej , HD i PMP w Węgorzewie . W grudniu kończy specjalizację z
opieki w Medycynie paliatywnej w Elblągu.
Monika Dziel-Lewandowska pielęgniarka HD i PMP w Giżycku,
Odpowiedzialna za rozliczenie usług ze wszystkich komórek organizacyjnych
w NFZ w Olsztynie. W grudniu kończy specjalizację z opieki w medycynie
paliatywnej w Elblągu.
Katarzyna Niedbajło pielęgniarka, koordynator wolontariatu. Pracuje w HD i
PMP w Giżycku Z wolontariuszami wspomaga akcje organizowane przez
Stowarzyszenie. W Giżycku mamy 5-10 wolontariuszy.
Anna Sidorowicz pielęgniarka opieki długoterminowej w Giżycku w 2010r
pracowała na ½ etatu. Czekała wytrwale na Węgorzewo, ponieważ mieszka
w Węgorzewie. Chętna do nauki rozpoczęła studia licencjackie w Łomży. Od
stycznia 2011r pracuje w Opiece długoterminowej w Węgorzewie na pełnym
etacie.
Sylwia Miklus podobnie jak Pani Sidorowicz wytrwale w 2010r pracowała na
½ etatu w opiece długoterminowej w Giżycku . Od stycznia pracuje na etacie
w Giżycku. Została jej obrona pracy licencjackiej. Chętna do nauki.
Olga Ostapkowicz pracownik socjalny, koordynator wolontariatu w
Węgorzewie pracuje na etacie. Rozpoznaje problemy socjalne naszych
pacjentów w każdej komórce organizacyjnej. To dzięki Pan Oli możemy
pomagać rzeczowo lub finansowo chorym. To ona w imieniu chorych składa
do Zarządu wnioski.
W 2010r z Fundacji” Atlas” uzyskała pomoc dla chorych w kwocie 9.800,00zł.
Dzięki rozpoznanym problemom u chorych nowotworowych z inicjatywy Pani
Oli Zarząd udzielił pomoc dla 27 chorych. Współpracuje z MOPS, PCPR-em,
PEFRONEM oraz instytucjami w Giżycku i Węgorzewie. Odwiedziła w pow.
Giżycko 108 chorych ,a Węgorzewskim 66 chorych. Razem 174 chorych.
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Łukasz Radziwoniuk fizjoterapeuta pracuje w HD w Giżycku i Węgorzewie.
Chorzy na niego czekają. Jest na studiach magisterskich.
Urszula Kalinowska psycholog zaczyna rozwiązywać problemy u chorych HD i
PMP w Giżycku.
Leonarda Anzulewicz-Gibowicz psycholog zajmuje się chorymi w HD i PMP w
Węgorzewie. Chyba polubiła tę pracę?
Pani Marzenna Sroka księgowa studia wyższe z ekonomii. Bardzo
zaangażowana , chętna do dokształcania się. Zna księgowość i finanse.
Wprowadza innowacje i ułatwienia w pracy jednocześnie przestrzegając
przepisów.
Pan Jarosław Lenda informatyk dba o sprawność komputerów. Pomaga w
rozliczeniu usług do NFZ zastępuje Panią Monikę Lewandowska.
Podpowiada, radzi ma duży wpływ na usprawnienie organizacji pracy.
W naszej codziennej pracy towarzyszą nam stażyści i wolontariusze.
Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku i Węgorzewie bardzo dobrze współdziała z
Zakładem w kwestii stażystów.
Wolontariusze akcyjni to najczęściej słuchacze Szkoły Policealnej w Giżycku.
Pracowało w 2010r.: 17 osób w NZOPD i
2 osoby w Stowarzyszeniu.

Wszystkim pracownikom w Stowarzyszeniu i NZOPD w
Gizycku dziękuję. Wszyscy pracujemy na rzecz
chorych--ciężko chorych.
Mój telefon jest dostępny pacjentom.
NIE MIAŁAM SKARG.
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Jestem dumna z doboru ludzi, którzy są oddani innym
szczególnie tym, którzy potrzebują naszej pomocy.

Opracowała Prezes
Maria Popieluch

Zarząd Stowarzyszenia:

Monika Dziel-Lewandowska
Krystyna Szydłowska
Anna Jeżowska

Giżycko dnia 12.02.2011r.
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PLAN PRACY NA 2011r.
1. Zorganizowanie kursu specjalistycznego EKG dla potrzeb 7 pielęgniarek .
2. Dokończenie meblowania lokalu Stowarzyszenia w Giżycku.
3. Zakup krzeseł nowych do HD i PMP i opieki długoterminowej w
Węgorzewie.
4. Zorganizowanie wycieczki szkoleniowej do Hospicjum Stacjonarnego w
Elblągu, którego dyrektorem jest Pani Wiesława Pokropska Konsultant
Województwa Warmińsko Mazurskiego. Jest to nowe Hospicjum o
standardach europejskich.
5. Troska w dalszym ciągu o sprzęt dla naszych chorych.
6. W dalszym ciągu szukanie lokalu w Węgorzewie.
7. Współpraca z samorządami na rzecz chorych nowotworowych,
niepełnosprawnych i długoterminowych.
8. Współpraca z NFZ w Olsztynie w celu pozyskania kontraktu na leczenie
tlenem w domu chorego.
9. Współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy
10. Zatrudnienie pracownika w Stowarzyszeniu odpowiedzialnego za
wypożyczanie łóżek.

Giżycko dnia 12.02.2011r.
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Zarząd Stowarzyszenia
Monika Dziel Lewandowska
Krystyna Szydłowska
Anna Jeżowska
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