Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia na Rzecz
Chorych z Chorobą Nowotworową „ Promyk” w
Giżycku za 2015r

Serdecznie witam wszystkich Państwa na naszym Walnym Zebraniu
za 2015r. Liczba członków Stowarzyszenia 37 osób.

1. Realizacja planu pracy na 2015r.
10 punktów z planu zrealizowano. Jeden punkt nie został
zrealizowany ponieważ, awaria w WC nie pozwoliła zrealizować.
Pękła rura kanalizacyjna na II piętrze, którą trzeba było wymienić,
rozwalić zabudowę w WC i obserwować, czy gdzieś nie przecieka.
Stąd lokal nie był malowany przełożyliśmy na rok 2016.Punkt ten
znajdzie się w planie do realizacji na 2016r.
Umowy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi zostały
zawarte przez NFZ w Olsztynie:
Opieka paliatywno-hospicyjna-------------------------do 31 grudnia 2017r
Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa- do 31 grudnia 2018r.
Nadal spełniamy wszystkie warunki NFZ ,by istnieć na rynku Służby
Zdrowia. W ramach promocji o Stowarzyszeniu „Promyk” zwracam
uwagę Państwa na fakt , który miał miejsce 24.04.2015r, a
mianowicie Magazyn EKSPRESS REPORTERÓW Pana
OlszańskiegoTVP2 pokazał reportaż o naszym Stowarzyszeniu pod
tytułem „Pampers Men”. To za moją sprawą , a podpowiedzią Pana
Bartosza Głuszaka prezesa FOS-y w Olsztynie napisałam , scenariusz
o Tomaszu WHALU naszym największym darczyńcy i byłej pacjentce
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Pani Ewie Krukowskiej. Nie było już sposobu by Pana Thomasa
wyróżniać i dziękować stąd ten pomysł. Reportaż został nagrany w
Giżycku w naszej placówce.
Wywarł bardzo pozytywne reakcje na oglądających pacjentach, ich
rodzinach znajomych w całej Polsce. Reportaż spowodował, że,
Stowarzyszenie stało się bardziej znane, miałam bardzo dużo pytań ,
pozytywnych opinii. Dziennikarzem prowadzącym nagranie i
realizującym scenariusz był Pan Dominik Piechowiak. Wysłane zostało
podziękowanie Panu Olszańskiemu , Panu Piechowiakowi i Dyrekcji
Programu TVP2 w Warszawie.

2. Realizacja podjętych Uchwał przez Zarząd
Stowarzyszenia.
Podjęto do realizacji 53 uchwały. Uchwały podjęte przez Zarząd to
działalność statutowa Stowarzyszenia jako podmiotu leczniczego i
organizacji pozarządowej mającej działalność pożytku publicznego.
Podjęte uchwały dotyczyły następujących kwestii:
---Zatrudnienia poszczególnych osób w komórkach organizacyjnych
tzw. Harmonogram;
---Regulacji płac za usługi medyczne w Hospicjum Domowym dla
Dzieci;
---delegacji Prezesa na krajową konferencję do Warszawy,
” Medycyna paliatywna w Polsce 2015r”;
--oddelegowanie prezesa i księgową do Kaliningradu w ramach
współpracy w opiece paliatywno-hospcyjnej;
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--realizacji zawartych umów z Urzędami Miast na Zadania publiczne
w Giżycku i Węgorzewie;
---realizacji umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w
Giżycku na roboty publiczne;
--- niepoprawnego tytułu wpłaty darowizny;
---umowa o dzieło na wykonanie prac w WC ( szczur przegryzł
plastikową rurę kanalizacyjną);
---daty zwołania Walnego Zebrania za 2014r;
---zakupu ubrania zgodnie z przepisami bhp dla personelu
pracującego w terenie;
---organizacji zastępstwa za nieobecnego pracownika( zwolnienie
lekarskie);
---wynagrodzenie dodatkowe dla pracowników za ponad limitowe
usługi medyczne za II kwartał 2014r;
---oddelegowanie Prezesa na Walne Zebranie Federacji Organizacji
Socjalnej w Olsztynie. Jesteśmy członkiem FOS-y i tworzymy tam sieć
„ PALIUM”28.05.2015r;
---wyjazdu na konferencję Medycyny Paliatywnej 4,5.09.2015r do
Krynicy Morskiej wszystkich pracowników. Konferencja organizowana
przez konsultant Kraju Panią Wiesławę Pokropską;
---urlopów pracowniczych , zastępstwa, dodatkowe delegacje do
chorych;
---podwyżek płac w tym dla pielęgniarek zgodnie z Rozporządzeniem
MZ z dnia 8.09.2015r;
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---wytypowanie Pani Prezes do konkursu „ Godni Naśladowania ”—
animator społeczny” w tym momencie bardzo dziękuję Zarządowi za
bardzo miły gest;
---podwyżki delegacji dla rehabilitanta, dojazd do dzieci z hospicjum
domowego;
---wpływu 1% za 2014r-----------90.082.92PLN i planu wydatków;
---pomocy finansowej chorym zgodnie z statutem z 1% podatku w
poszczególnych komórkach organizacyjnych;
---przekazanie kwoty z 1% podatku na cele szczegółowe wskazane
przez podatnika;
---opłaty za miejsca parkingowe dla personelu na terenie szpitala w
Giżycku;
---pomocy finansowej z 1%podatku na każde dziecko w hospicjum
domowym i dziecko osierocone. Zgodnie z statutem;
---organizacja Wigilii dla chorych ich opiekunów, dzieci,
wolontariuszy, sponsorów, pracowników, gości zaproszonych;
Podsumowując należy stwierdzić, że wszystkie uchwały zarząd podjął
słusznie , które przyczyniły się do;
---lepszej organizacji pracy,
---do motywacji , ze trzeba bardzo dobrze pracować, przyjmować
wszystkich skierowanych zaklasyfikowanych pacjentów, nie tworzyć
kolejek,
---że w miarę posiadanych środków ,pomóc chorym najbardziej
potrzebującym oraz dzieciom nieuleczalnie chorym;
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---do promocji Stowarzyszenia „ Promyk”;
--do bardzo dobrej współpracy z samorządami Giżycka i Węgorzewa,
Powiatowymi Urzędami Pracy;

3. 1% podatku za 2014r;
na konto podstawowe za 2014r wpłynęło 90 082,92 PLN mniej od
2013r o 10 319,18zł.
Wpływy były bardzo różne od dużych kwot po bardzo małe.
1% podatku został wykorzystany na; zakup sprzętu medycznego,
przeglądy i naprawę sprzętu medycznego, pomoc chorym i chorym
dzieciom, zakup środków medycznych do wyposażenia toreb
pielęgniarskich, na badania diagnostyczne naszym chorym, bhp
stażystów, roboty publiczne, zadania publiczne, zakup środków
czystości i środków dezynfekcyjnych, dofinansowanie wkładu
własnego do robót publicznych i zadań publicznych, najemu lokalu
w Węgorzewie , opłaty za lokal w Giżycku, obowiązkowa polisa
ubezpieczeniowa dla podmiotu leczniczego.
WARTOŚĆ SPRZĘTU MEDYCZNEGO STOWARZYSZENIA „Promyk”
wynosi;459.889,12zł.
4.Akcje, spotkania organizowane przez Stowarzyszenie

oraz uczestnictwo w spotkaniach organizowanych
przez władze samorządowe;
---Spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Samorząd miasta i
Powiatu w Węgorzewie, oraz zorganizowane przez Burmistrza ,
Starostę i Wójta w Giżycku—styczeń 215r
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---Dzień Kobiet zorganizowany przez Burmistrza Miasta Giżycka;
---Magazyn Ekspressu Reporterów Reportaż „ Pampers Men”
24.04.2015;
---konferenja Medycyny Paliatywnej w Warszawie, kwiecień 2015r;
W czasie Konferencji Stowarzyszenie „ Promyk” przystąpiło do
OBYWATELSKIEGO POROZUMIENIA na rzecz MEDYCYNY
PALIATYWNEJ. Porozumienie powstało, by zapewnić wszystkim
chorym godne życie i umieranie w myśl praw człowieka
gwarantowanych konstytucją. Będziemy koncentrować się na
pomocy pacjentom cierpiącym z powodu postępujących
ograniczających życie, nieuleczalnych chorób jak również na
proponowaniu rozwiązań prawnych i systemowych w tym zakresie.
Założyciel Jacek Gugulski, opiekun merytoryczny Aleksandra
Ciałkowska- Rysz;
---pomoc dydaktyczna dla dzieci z Hospicjum Dziecięcego
Domowego w Giżycku. Dzieci otrzymały: gry, mapy, kredki, puzle,
mapy ścienne Polski i innych państw. Dary przekazało
wydawnictwo PIĘTKA z Będzina;
---pożegnano wolontariuszy medycznych , którzy zakończyli
edukację w LO nr1 w Giżycku. Udział w zakończeniu roku szkolnego .
Przekazanie podziękowań wolontariuszom i listów pochwalnych
rodzicom;
---konferencja Medycyna Paliatywna w Krynicy Morskiej.
Konferencję zorganizowała Pani konsultant Kraju Wiesława
Pokropska. Uczestniczyli wszyscy pracownicy podmiotu leczniczego
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---w Izbie Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie do Komisji Opieki
paliatywnej została powołana Maria Popieluch; za rok pracy
otrzymała na rzecz podmiotu książkę pt;” Medycyna Paliatywna”;
---Pani Monika Dziel została wybrana na sędziego orzekającego w
Sądzie Koleżeńskim w Izbach Pięlęgniarek i Położnych w Olsztynie;
---do konkursu „ Barwy wolontariatu Zarząd wytypował Trzech
wolontariuszy, którzy napisali bardzo ciekawe prace o byciu
wolontariuszem. Najciekawszą pracę napisała Kasia Dąbrowska;
---Fundacja Hospicyjna w Gdańsku wydała opracowanie
książki”Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce” w której na str.317
jest o naszej działalności. Autorami tego opracowania są: Anna
Janowicz, Piotr Krakowiak, A. Stolarczyk;
---w lokalu Stowarzyszenia odbyło się szkolenie wszystkich
pielęgniarek na temat:” Środki do pielęgnacji ran”;
---„ UŚMIECH DZIECKA” na Dzień Dziecka—dzieci osierocone
otrzymały paczki, a w nich spełnione marzenia bluzy sportowe,
buty, plecaki, kosmetyki, koszulki. Marzenia za naszym
pośrednictwem spełniła Fundacja Hospicyjna w Gdańsku;
---Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku zakupili
żywność do paczek na Boże Narodzenie najbiedniejszym chorym.
Wykonano 11 paczek, które zostały rozwiezione. W paczkach
znalazła się pięknie wykonana kartka z życzeniami świątecznymi.
Kartkę wykonał uczennica Szkoły podstawowej nr 4 w Giżycku
MARYSIA. Znalazłam Marysię wręczając paczkę, podziękowałam w
obecności wychowawczyni, Pani Dyrektor i całej klasy. Radości i
wzruszenia nie było końca;
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---sklep przemysłowo-wędkarski KREZUS w Pozezdrzu Pan Wiesław
Abramowicz przekazał naszym chorym: duże spodnie dresowe, duże
bluzy dresowe ,podkoszulki i torebki damskie.
---w Węgorzewie Parafijalny Zespół Caritas przy parafii Św. Piotra i
Pawła przekazał 4 paczki żywnościowe dla najbardziej
potrzebujących chorych.
---w GCK odbył się koncert charytatywny na rzecz naszego pacjenta
Krystiana Czyrko. Nasi wolontariusze: Sebastian Wołejszo , Kasia
Dąbrowska i Agnieszka Fatyga brali udział w publicznej zbiórce na
rzecz Krystiana;
---wywiad w Radio Olsztyn” Opieka nad seniorami”;
---rozmowa w radio Olsztyn o Stowarzyszeniu i naszej roli
społecznej;
---zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Zawodową co do
przyszłej współpracy w kształceniu przyszłych pielęgniarek i innych
zawodów medycznych;
---Podziękowania od mieszkańców ich rodzin najczęściej
otrzymujemy w Gazecie Giżyckiej, radio i innych mediach.
Dziękujemy za współpracę wszystkim dziennikarzom
zainteresowanym naszą działalnością;
--Prezes Pani Maria Popieluch 19.11.2015r z rąk Pana Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego trzymała gratulacje i
WYRÓZNIENIE następującej treści:

Pani Agnieszka Maria Popieluch
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„ Składam wyrazy szacunku i uznania za zaangażowanie w
działalność zawodowa i społeczną. W uznaniu zasług przyznaję Pani
Wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Na
szczególne uznanie zasługuje powołanie z Pani inicjatywy hospicjów
domowych dla osób dorosłych i cierpiących , a także dla dzieci
nieuleczalnie chorych w Giżycku. Pani niezwykła aktywna postawa,
bezinteresowna troska i walka o zdrowie chorych poparte głęboką
empatią, to wartości, godne naśladowania oraz bardzo pożądane
we współczesnym świecie.”
Z wyrazami szacunku Gustaw Marek Brzezin
To wyróżnienie odebrałam w towarzystwie Burmistrza Miasta
Giżycka Wojciecha, Karola Iwaszkiewicza.

5. ZADANIA PUBLICZNE
GIŻYCKO
Pięć zadań publicznych na kwotę 35.000,00zł.
Były to zadania: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania” oraz ” Działania wynikające z rozeznanych potrzeb
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy---opieka
hospicyjna profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych”
Zadania zrealizowano dzięki zatrudnianiu bezrobotnych opiekunów
medycznych. Pracowały: Agata Osiecka, Irena Rybak. Opiekowały
się chorymi, samotnymi w starszym wieku mieszkańcami Giżycka.
Za bardzo uczciwe wypełnianie swoich obowiązków za
dyspozycyjność bardzo dziękuję w imieniu Zarządu i Chorych, którzy
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dziękowali w prasie lokalnej , na laurce z kwiatkiem i osobiście
miałam telefony.
WĘGORZEWO

Jedno zadanie publiczne na kwotę 6.000,00zł. „ Świadczenie usług
medycznych w miejscu zamieszkania”. Zadanie zrealizował Maciej
Zinkiewicz technik masażysta.
Opiekowali się w rodzinach które były nie wydolne opiekuńczo i
pielęgnacyjnie. Ponad 40 chorymi osobami.
Wkład własny do zadań publicznych to kwota Giżycko
4.333,79zł,Węgorzewo 720,66zł.RAZEM 5.054,45zł.
STAŻE z Urzędów Pracy Węgorzewo i Giżycko
Siedmiu stażystów: Urszula Szukiełowicz, Symeon Węgrzyn, Agata
Sowul, Natalia Tafkin, Karolina Romejko, Monika Atkielska
Karolina Kluk. Wspaniałe osoby. Gdyby trzeba było zatrudnić to
oprócz jednej osoby wszyscy mieliby pracę. Dziękuję bardzo za
pomoc i wsparcie zwłaszcza chorych ponad limitowych we
wszystkich komórkach organizacyjnych zwłaszcza opieka
długoterminowa i Hospicja.
ROBOTY PUBLICZNE:
Pracowali Symeon Węgrzyn i Urszula Szukiełowicz. Te osoby dzisiaj
pracują . Pan Symeon jako technik masażysta, Pani Urszula dalej
roboty publiczne. Też dziękuję za opiekę zwłaszcza mieszkańców
Giżycka w każdej dzielnicy.
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Proszę Państwa mamy rozeznanie o chorych w Giżycku. Ci ludzie
wykonali bardzo dobrą robotę bo przeprowadzili 300 ankiet wśród
mieszkańców. Ankiety przygotował Wydział Promocji Urzędu
Miasta pod kierunkiem dr Katarzyny Karolskiej. Ankiety jeszcze nie
zostały podsumowane i oficjalnie nie ma wniosków , ale wstępnie z
tych ankiet wynika , że mieszkańcy:
.Chcą mieć zorganizowaną opiekę medyczną w domu na tzw. Na
godziny.
2.Chcą mieć lekarzy specjalistów np. geriatrów.
3.Hospicjum Stacjonarne lub ZOL.
4. Większe zainteresowanie chorymi i samotnymi przez
pracowników Służby Zdrowia, Pracowników MOPSu, Urzędników.
5. Dzienny Dom Seniora
6. Lepszy dostęp do lekarzy pierwszego kontaktu i specjalistów.

6. WOLONTARIAT:
Było 20 wolontariuszy w tym 3 osoby 50+ 10 osób odeszło zakończyli
edukację w szkole średniej LO nr1 na ul Traugutta w Giżycku.
Chętni do poświęcenia swojego czasu chorym byli przeszkoleni i
pełnili rolę wolontariuszy medycznych. Wyprowadzali chorych na
spacer , organizowali czas wolny, pomagali w zakupach, sprzątaniu.
Po dwóch latach bycia wolontariuszem młodzi ludzie uciekają na
dalszą edukację, na studia. Szkoda naszego szkolenia, choć
niektórzy dalej są wolontariuszem. Absolwenci L nr 1 zostali
pożegnani wręczono im zaświadczenia o ilości godzin poświęconych
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chorym, podziękowania przekazano rodzicom wolontariuszy na
uroczystości pożegnania absolwentów.Nasz wniosek do planu
pracy na 2016r starać się o wolontariuszy 50+. Często są to ludzie
dyspozycyjni nie mający co zrobić ze swoim
wolnym czasem, chętni do pracy. Dzisiaj mamy 6 takich
wolontariuszy.
Wolontariuszami są też nasi wszyscy pracownicy. W 2016r
wypracowali na wolontariacie 6 323,00 osobodni w OPH i 2 011,33
w SPO. Przeliczając na chorych w OPH opiekowano się 211 chorych
w SPO 67 chorych Razem 278 chorych. Kwota wypracowana na
wolontariacie 117 483,80zł. U nas nie ma kolejki. Wszyscy chorzy
zakwalifikowani są przyjęci do opieki. O nas pisze prasa lokalna,
mówi radio Olsztyn do nas chorzy idą jak pszczoły do miodu. Nie
takich ludzi, którzy byliby nie zadowoleni, nie załatwieni
pozytywnie. Jeśli jest sprzęt medyczny kupiony za 1% , a nasi chorzy
są zaopatrzeni wypożyczamy mieszkańcom Węgorzewa i Giżycka.
Czas zrozumieć , że 1 % należy zostawiać tutaj w Giżycku bo nigdy
nie wiadomo kiedy jakiś sprzęt będzie potrzebny dla chorego w
danej rodzinie.
DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM PRACOWNIKOM za czas , za wizyty, za to , że
nie ma kolejki, za dbałość o chorych, za płacz i śmiech bo sytuacji
śmiesznych jest dość dużo . Dziękuję jeszcze raz. Za serce jakie macie
dla chorych i ich rodzin. Opinia o nas jest bardzo dobra, ludzie się
cieszą , że jesteśmy, że pomagamy.
7. DAROWIZNY;
--darowizny rzeczowe-------20.053,43zł.
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--darowizny finansowe------24.849,65zł.
8. Stowarzyszenie „ Promyk” jako podmiot leczniczy.
Zgodnie z Ustawą z kwietnia 2011r w swoim składzie
Stowarzyszenie posiada przedsiębiorstwo: Niepubliczny Zakład
Opieki Paliatywnej Domowej. W ty przedsiębiorstwie jest 7 komórek
organizacyjnych. 2 Hospicja Domowe, 2 Poradnie Medycyny
Paliatywnej, 2 Opieki Długoterminowe domowe, 1 Hospicjum dla
dzieci.
Pracują : 4 lekarzy,
Pan Maciej Adamski zastępca ds. leczenia dr.n. med. Specjalista
Medycyny Paliatywnej, internista epidemiolog. Dr.n. med Anna
Lachowicz Wawrzyniak ordynator oddz. Zakażnego Szpitala
Giżyckiego, Jacek Rogalski epidemiolog w trakcie specjalizacji z
Medycyny Paliatywnej, Andrzej Romanowicz pediatra .
9 pielęgniarek na umowę o pracę 8 osób, 1 pełni funkcję
Prezesa/dyrektora, 2 koordynujące Małgorzata Bohun i Krystyna
Szydłowska. 3 specjalistki z opieki w medycynie paliatywnej. 1
pielęgniarka na umowie kontraktowej.4 pielęgniarki pracują w
OPH. 4 w SPO.
1 mgr rehabilitacji Pani Agnieszka Fatyga zaczynała jako
stażystka , a w 2015r ukończyła studia magisterskie . Pracę pisała z
opieki paliatywnej.
2 psychologów; 1 umowa zlecenie
1umowa kontraktow
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1 pracownik socjalny umowa o pracę
1 księgowa umowa o pracę
1 informatyk umowa o pracę ½ etatu
Liczba osób zatrudnionych jest zgodna z wymogami NFZ .
LICZBA CHORYCH;
HD--------------------140G
HD---------------------71W
PMP------------------89W
PMP------------------106G
HDdD-------------------8
SPO --------------------67 G i W
Liczba zgonów;
Średni czas opieki---------77,2 dnia
Liczba zakontraktowanyh świadczeń na 2015r.
948 139,50zł, wykonanie 1182 577,50zł.
Nad limity 234 438,00zł. wypłacono 116 954,20zł.
Wolontariat 117 483 80zł. co daje 8334,33osobodnia tj 278 chorych
na wolontariacie . Tyloma chorymi pracownicy się opiekowali.
Kontrakt zawarty z NFZ wypracowano 100% . Średni wiek personelu
lekarze 54 lata, pielęgniarki 49,5 .
Sprzęt posiadamy bardzo dobry na bieżąco robione są przeglądy jak
również na bieżąco jest sprzęt naprawiany i kasowany, jeśli nie
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nadaje się do użytku. Firma wydaje protokóły na sprzęt , który musi
być skasowany i nie nadaje się do użytku.

Giżycko 31.03.2016r

Opracowała Maria Popieluch prezes

