
S p rawozda nie z dzialalno S ci Stow arzys zenriz
Hospicjum Sosnowieckiego im. Sw. Tomasza Ap. w okresie ocl 1.01. do 31.12.2014r.

Dane stowarzvszenia:
Adres : 4 I -20 0 S o snowiec, ul3 Maj a 1, te. I fax.3229 323 13, te1.3229 08 I 0j
Email: hospicj um-swtomasza@wp.pl, www.hospicjum. sosnowiec.pl
NIP644-24-83-524, Regon273512458, Numer KRS 00000 56797
Datarejestracji:12.05.1997r. Datauzyskaniastatusu organizacjipozytkupublicznego:06.03.20t07r.

Misia stowarzvszenia Misj4 stowarzlrszenia jest niesienie wszechsrtronnej opieki merlycznej,
psychologicznej oraz duchowej nieuleczalnie chorym, gl6wnie na choroby nowotrvorowe,
zapewnienie wsparcia rodzinie w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia. Opieraj4c
sig na dlugoletnim do6wiadczeniu pracy w Srodowisku, decyzjami Zat:z4durczszerzylisnry misjg
o opiekg nad osobami chorymi na choroby przewlekle i osoby starsze potrzebuj4ce wsparcia.

Cele statutowe stowarzvszenia Celem jest zapewnienie poprzez wszechstronn4 opiekg
medycznq , psychologicznE i duchow4, komfortu Zycia niettleczalnie chorym, pomoc ich
rodzinom w celu wzmocnienia Srodowiska naturalnego w sprawowaniu opieki w domu. Celem
stowarzyszenia jest podjgcie r6wnoleglych dziatan zmierzaj4cych do zabezpieczenia opieki
stacjonamej w takich przypadkach, gdy opieka domowa jest juz niemoZliwa. Celenr
stowarzyszenia jest integracja Srodowiska narzecz ruchu hospicyjnego i rozw6j wolontariatu.
Nowym celem jest zapewnienie wszechstronnej opieki osobom chorym na choroby prze.wlekle i
osobom starszym poprzez wybudowanie Hospicyjnego Centrum Opiekuriczo-Psycholc,giczno-
Rehabilitacyjnego.

Liczba czlonkt6w stowarzyszenia: czlonk6w zwyczajnych :14, wspieraj4cych 12,
honorowych - 6. Weryfrkacji listy czlonk6w dokonuje sig, co najmniej raz w roku wg. :zapis6w
statutu. Rekrutacja nowych czlonk6w odbyrva sig poprzez zaprc,ponowanie przez Zarzqd
wolontariuszowi zmiarry statusu z wolontariusza na czLonka. Jest to nobilitacja wyr6aniaj1cego
si g wo I ontar lsza za szcze golne zaangahow anie i sp e cj alne zaslu gi.

Do realizacji cel6w statutowych, stowarzyszenie jako podmiot leczniczy powolaL ocldzielne
j ednostki or garizacyjne:

1. Poradnia Opieki Paliatywnej
2. Zespol Domowej Opieki Hospicyjnej

Charaktervstvka chorych
Poradni Opieki Paliatwvnei
Chorzy objgci opiek4 w Poradni Opieki Paliatywnej to chorzy w miarq dobrej kondycji, rnobilni,
mog4cy dojechai do siedziby hospicyjnej. Chorzy Ci mogli r6srunie2, w razie p<>trzeby,
korzystat z wizlt domowych wszystkich czlonk6w zespolu w raxnach wizyt poradnianych.
Czgsto chorzy, u kt6rych stan zdrowiapogarszal sig przenoszeni byli do opieki domowej.
Hospicjum domowe
Chorzy objgci opiek4 przez Zesp6l Hospicyjnej Opieki Domowej to chorzy z zaawansowanym
rozpoznaniem nowotworowym i kilkoro chorych z innyrn rozpoznaniem. Chorzy cieqrieli na
choroby nieuleczalne, wyniszczaj1ce, niepoddaj4ce sig leczeniu przyczynowemv, z powodu
zlego stanu zdrowia pozostaj4cy w swoich domach. Sredni czas sprawrlwania opieki 52dni.
Mimo wszechstronnej opieki i w wigkszo6ci przypadk6w dobrej u'sp6lpracy z rodzitrq, nasi
chorzy odchodzili: 225 chorych w swoich domach, 52 w szpitalach, 23 chorych w hospicjach



stacjonarnych w tym 4 w Oddziale Medycyny Paliatywnej Szpitala Miejskiego w BgCzinie, 16
w hosp. stacj. w Jaworznie, 3 w Hospicjum Archidiecezjalnym w K.atowicach.
Rozpoznania - nasi chorzy chorowali gl6wnie na choroby nowotworowe, a 29 osrib byto z
innym rozpoznaniem. SpoSr6d chorych nowotworo!\rych najwigksz4 liczbg stanowily osoby
choruj4ce na nowotw6r pluc C34 ( 90 ), sutka C50 ( 60), jelita gnrbego C18.2 (34), prostaty
C6l ( 3 I ), rak odbyu C20 (27 ), Zolqdka C16.2 (23), rak trzustki C,)5 (1 7), rakjajnika C56 (17),
rak nerki C64 (15), rak szyjki macicy C53.9 (12), rak m6zgu C7l (11), rak w4troby C22 (fq,
rak pgcherza moczowego C78 (9), rak krtani C32 (8), rak przelyku (115.5 (6), rak sk6r;r C44 (4),
rak pr4cia C60 (1), owrzodzenia odlezynowe L89 (5) ..

W okresie sprawozdawczym objgto lqcznie opiek4 528 chorych :

399 chor)rch pod domow4 opiek4 hospicyjn4 ( 23 chorychz20I3r., 376 chorychz20I4r.)

Pod r6wnoczesn4 opiek4 mieliSmy stale od 95 do 120 chorych.
Doliczaj4c choiby tylko jedn4 osobg z grona najblizszej rodziny lub opiekun6w, opiekuj4cych
sig chorymi, a bgd4cych r6wniez podmiotem opieki hospicyjnej, liczba ta stanowi)a l4cznie
okoto 1000 os6b.
Wiek naszych chorych - najwiEksz4liczbg chorych stanowili chorzy z przedzialu wiekowego
60-69\at (190chorych), potem 70-79lat(l44chorych) i 80-89lat (86chorych). Natomiast spoSr6d
grupy 30-391atk6w mieliSmy pod opiek4 Tchorych, aw przedziale 90-101lat bylo 12 ch,rrych

Charakterysfvka opieki hospicyinei
Po dokonaniu rejestracji, zazwyczaj Iekarz z pielggniark4 skladalli wnytg w domu chorego.
Lekarz przeprowadzaL v'rywrad, badal chorego i ustalal leczenie objawowe prowadz4ce do
opanowania b6lu oraz ograniczenra wszystkich dolegliwoSci rozwijajqcej sig choroby.
Pielggniarka koordynuj4ca okreSlala zakres opieki pielggnacyjrro-pielggniarskiej. Zarowno
wizyty lekarskie, jak i pielggniarskie ustalane byly w zaleZnoici od potrzeb i stanu chorego ale

nie mniej jak I wizyta lekarska na 2 tygodnie, pielggniarskie 2-3 razy w tygorlniu , w
uzasadnionych przypadkach codziennie, nawet krlka razy dziennie, r6wniez w weekendy i
Swiqta. Hospicjum zapewnialo opiekg calodobow4tzn.: w ci4gu dniar w formie wizyt domowych,
a w nocy w formie dyzur6w pielggniarskich pod telefonem. Kuhdego dnia po godzinie 16-tej

telefon hospicyjny przel4czany byl automatycznie na telefon pielg6lniarki dyzuruj4cej W razie
potrzeby zapewniane byly wizyty w domach chorych w trybie wyjazd6w interwencyjnych. Gdy
liczbachorych przekroczylaznacznie liczbg lO0chorych, zmuszeni byliSmy wprowadzii kolejkg
oczekuj4cych.
W minionym roku wprowadziliSmy dyZur calodobowy lekarzy. Opracowuj4c mer;hanizmy
dzial.ania zdolaliSmy zachEcic sluzby nasze medyczne lekarzy i pielggniarek do skladania wrzyt
nocnych u chorych. Wizyty skladane w trybie wizyt interwencyjnych bgd4ce uzupelnieniem
dotychczasowych dyzur6w pielggniarskich pod telefonem przekladaj4 sig na lepsz4 jakc,Sc naszej

pracy , a co za tym idzie na wyZszq jakoSi opieki nad chorym.

| 20 lekarzy roZnych

specjalnoSci: 4 specjalist6w medycyny paliatywnej, 2 neurolog6w, 4 intemist6w, 3

laryngolog6w, psychiatra, dermatolog, pediatra,2 chirurgow, 2 stornatolog6w, 19 pielggniarek,

pracownik socjalny, 2 rehabilitant6w, 3 psycholog6w, kapelani, kilkunastu wolontariuszy
niemedycznych.

W okresie sprawozdawczym zloLono 3040 wizyt lekarskich, 10750 wizyt pielggniarskich'
331 wizyt psychologa,30 wizyt kapelana,80 wizyt stomatologa,,1349 wizyt rehabilitanta,
168 wizyt wolontariusza niemedycznego u chorego w domu.
ZPoradni Opieki Paliatywnej zlo2ono 438wayt do chorych objgtych tymrcdzajem opieki.

Dla kaZdego naszego chorego, przez caLy czas sprawowania nad nim opieki ho:;picyjnej,

prowadzonabyla pelna dokumentacja zakresu naszych dzialan lekairskich, pielEgniarslkich oraz

innych. Dokumentacja ta spelniala wymagania stawiane nam p:rzez NFZ oraz dodatkowo

obejmowala statystykg w r6znych ukladach, prowadzon4 dla wlasnych potrzeb stowarzl'szenia.



Opieka duszpasterska
W minionym roku, jak wcze6niej korzystaliSmy z opieki duszpasterskiej ksigzy []ercan6w.

Zawsze tez mogliSmy hczyc na pomoc ksigzy z irurych sosnowieckich parafii. W konr:u roku w
spos6b bardzo intensywny wlqczyl sig do opieki ks. Mariusz BiSta. lKapelani odwiedzali chorych
na ich Zyczeme w domu, udzielaj4c wsparcia duchowego dla nic:h i ich rodzin, zapewniaj4c

r6wnie2 odprawienie mszy Sw. przy l62ku. Opiek4 duszpastersk4 obejmowani byli takze

wolontariusze i pracownicy. W kaZdy drugi wtorek miesi4ca splawowane byly msze Sw. w
siedzibie. Od paLdziernika zawiqzana zostala hospicyjna roZa roi:,ahcowa, ktorej intencj4 jest

wypraszanie blogoslawienstwa Bozego dla wszystkich czlonk,5w wsp6lnoty hospicyjnej,

zarowno chorych, ich rodzin, jak wszystkich pracownik6w i 'wolontariuszy oraz. o BoZe

blogoslawienstwo narealizacjg cel6w biez4cych zwi4zanych z opiekg oraz zwr4zanych z celem

inwestycyjnym.

Opieka psychologiczna
Opiekg psychologi cznE w okresie sprawozdawczym sprawowalo ltrzech psycholog6rv. Opieka

psychologiczna rcalizowana byla w formie wrzyt w domach lub w formie stalych dyzur6w
psychologa w siedzibie w kaZdy wtorek orazczwartek miesi4ca. Potnoc psychologicznapolegala
na zapewnieniu komfortu psychicznego, udzielaniu wsparcia, przylgotowania chorego i rodziny

do nastgpstw choroby, wsparcia w okresie Zaloby.KaZdazrodzin po odejSciu chorego otzymala
list kondolencyjny oraz zaproszenie na msze 5w. w intencji Sp. osotry naibliZszej, kt6ra byla pod

opiek4 naszego hospicjum.

W ramach wsparcia socjalnego udzielono pomocy chorym i ich rodzinom w trakcie trwania

choroby, rodzinom w okresie Zahoby, dzieciom znajduj4cym siE w r'cdzinach naszych obecnych i

bylych chorych. Wsparcia socjalnego udzielono w formie:

- Realizacji recept, zakupu lek6w,

- Pokrycia koszt6w niezbgdnych badari laboratoryjnych

- Pokrycie transportu do szpitala, stacjonamych plac6wek hospicyjnych

- 
Wsparcia w postaci Srodk6w opatrunkowych, pielggnacyjnych, higiernicznych,

pampers6w, podklad6w, odzywek, zywnoSci i artykul6w che,mii gospodarczej

- OdzieZy, poScieli, rgcznik6w
Ka1dy z naszych podopiecznych z okazji Swi4t Wielkanocnych jak i Bozego Narodzenia

otrzymal od nas kartkg Swi4teczn4 oraz wlasnorgcznie wykonane przez przedszl'lolak6w i

uczni6w sosnowieckich szk6l i przedszkoli.

Podopieczni mogli r6wniez bezplatnie skorzystai ze sprzgtu rehabilitacyjnego (edynie

pobierana byla kaucja zwrotna za wypolyczenie sprzgtu, a w prz>'padku rodzin gdzie sytuacja

finansowa byla trudna odst4piono od pobierania kaucji).)

Chorym jak i ich bliskim udzielono r6wniez wsparcia psychologicznego, duchowego i

p.u*n.go. Podopieczni mogli liczye na pomoc w sporz4dzentru dokumentacji, wniosk6w

pot.zebnych do uzyskania Swiadczenz MOPS i innych instytucji. Znaczna czqSi chorych i ich

rodzin wymagala stalej obecno6ci drugiej osoby, to teZ udzielono im wsparciapoprzez pomoc

wolontariuszy niemed y czny ch - opiekun6w chorych.

Stal4 opiek4 obejmowaliSmy r6wniez rodziny hospicyjne. W czasir: trwania choroby, udzielano

rodzinil wskaz6wek i pomocy w pielggnacji, w rozwiazywaniu codziennych trudnoSci Zarcwno

w czasie opieki, jak i po Smierci osoby bliskiej, rodziny mogly liczy( na pomoc i wsparcie

psychologiitn"* formie osobistych konsultacji lub w formie grupy wsparcia. Raz na kwartat

Irgatriro*une byly msze sw. w intencji os6b zmarlych, bgd4cych pod opiek4 hostrricjum, na

ktore zapraszaliSmy czlonk6w ich rodzin. W trakcie mszy rozdawane byly drobne upominki

przygotowan e ptzez dzieci i mlodzie2 z sosnowieckich szkol i przedszkoli. Po zakonczonej

-riy o.gurizowane byly spotkanra z pracownikami i wolontariuLszami hospicjum, w trakcie

kt6rych Le strony rodzin, by zapewnii obecnych o dalszej pomocy i wsparciu, o ile tego

potrzebuj4.



Pomoc socjalna byLa zawsze dostosowana do aktualnych potrzeb naszych podopieczrrych i ich
rodzin. Byla to konkretna odpowiedz nabrelqce problemy socjalno - bytowe wg. opraoowanego
przez stow ar zy szenre re gulaminu.

Finansowanie dzialalnoSci

Opieka hospicyjna jest caikowicie bezplatna dla chorych i ich rodzin,.
Wszystkie cele statutowe oraz pelny zakres opieki byly reralizowane przez czlonk6w
stowarzyszenia, pracownik6w w r62nych formach zatrudnienia i u,olontariuszy, a finansowane
ze Srodk6w pochodz4cych:
- zrealizacji kontraktu z Narodowym FunduszemZdrowra
- z dotacji Urzgdu Miasta Sosnowiec, Ministerstwa Pracy i Polityki lipolecznej
- z darowrzn os6b ftzycznych i prawnych
- ze skladek czlonkowskich stowarzyszenta
- ze zbiorkt publicznej
- z l%o odpisow podatkowych przysluguj4cych organizailom poz:ytku publicznego za 20I3r.
wplynglo zL. 444.540,82

W minionym roku pozyskaliSmy nastgpuj4ce dotacje:
1. budzetu gminy Wydzialu Zdrowra - w kwocie 2'4.600,00 zl na. podstawie

rozstrzygnigcia konkursu dla organizacji pozarz4dowyc.h w zakresie: Srn'iadczenia

pielggnacyjno-opiekufcze, rehabilitacyjne i edukacyjne dla nieuleczalnie chorych

mieszkaric6w miasta Sosnowca.
2. budzetu gminy - Wydzialu Zdrowra - w kwocie 3705,Ct0 zl. na rehabilitacje os6b

niepelnosprawnych
3. budzetu gminy - Wydzialu Kultury - w kwocie 8500,0021. na podstawre rozstrzygnigcia

konkursu z zakresu kultury na zorganrzowanie wydarzenia artystycznego w mieScie -
koncert Alicj i Maj ewskiej i Wlodzimi erza Korcza,

4. ASOS to Rz4dowy Program narzecz aktywnoSci spolecznej os6b starszych na lata2014-

2020, na kt6ry z\o2yhSmy ofertg w paftnerstwre z Wyls",z4 Szkol4 Medyczn4. Tytul
projektu ,, Mam 60lat - poglgbiam swoja wiedzg i jestem aktywny". Celem projektu bylo
zorganizowame zajgc edukacyjny ch z za\<resu r6znych dziedzin m.in. prawa, gospodarki,

profilaktyki zdrowia sportu oraz zajqc praktycznych. Zaloheniem projektu bylo

zmobilizowanie os6b 60+ do aktywnoSci fizycznej i intelektualnej. Na realizacjq projektu

otrzymali Sm y 24 . 42021.

Hospicjum dysponuje magazynem sprzqtu ( l6zka rehabilitacyjne, materace

przeciwodlezynowe, w6zki inwalidzkie , wozkt toalety, chodziki, balkoniki, laski, konr;entratory

tlenu, ssaki , udogodnienia dla obloznie chorych itp.) z kt6rego nasi chorzy korzystali be.zplatnre.

Nasza opieka mogla byi organizowana na ogromnym tery'torium przy pomocy santochod6w

hospicyjnych, dzigki kt6rym szybko i sprawnie mogliSmy pokonywai kaLdE odlegloSci

docieraj4c do domu chorego. Cztery samochody hospicyjne uspreLwnily naszE opiekg, ale teZ

podniosly znacznie koszty naszych Swiadczeri , poniewaz ponosiliSmy koszt paliwa oraz rnne

koszty zwrqzane z utrzymaniem wlasnych Srodk6w transportu m.in. koszty ubezp)eczenia i

napraw.

Wolontari at a zatrudnienie
Nasze stowarzyszenie propaguje ideg wolontariatu i podkreSla jego ogromn4 wagg. \Vysilkiem

Zarz4du stale podtrzymywany jest jego udzia! w reahzacji cel6w statutowych. Wolontariat

hospicyjny to wolontaiat zaangaaowany do opieki nad chorym oraz tzw. wolontariat akcyjny.

W 
-okresie 

sprawozdawczym zloaono wolontaryjnie: 210 wrzyt lekarzy, 4'15 wtzyt

pielggniarskich, l68wizyt wolontariuszy niemedycznych w domu chLorych oraz ok.403 godzin w

io.*i. prac w siedzibie hospicyjnej. Dla lepszej realizacji cel6w statutowych byly s;tosowane

r oZne formy zatrudnienia.



Kazdy czlonek stowarzyszenia w liczbie 33 w tym Zarzqd oraz k,aZdy zatrudniony trrracownik
jest w pewnym stopniu wolontariuszem nie pobieraj4c finansowego uposazenia z ty'tulu
wykonywanej pracy.
Na szczegolne wyrazy wdzigcznoSci zasluguj4 l0O%wolontariusze medyczni lekarze i
pielggniarki, ale r6wnie2 ci, ktorzy czgsc swojej wykonuj4 nieodplatnie. Kaady udzial
wo lontaryj ny j est skrzgtnie odnotowywany i b ar dzo do ceniany.

organizowanych zar6wno przez:. nasze
stowarzyszenie, jak r6wnieZ przez inne hospicja lub instytucje, jest trtrzejawem zainterel;owania i
zaangalowania w rozw6j idei opieki hospicyjnej . ZaIeLy nant, aby nasi pracownicy i
wolontariusze aktywnie uczestniczyli w tych przedsigwzigciach, dlatego ich frt:kwencjg
skrzEtnie odnotowuj emy.
Nasze wewnEtrzne spotkania organizowane s4 regulamie 2 razy w miesi4cu dla pielggniarek i
raz w miesi4cu dla lekarzy. Spotkania majE bardzo duze znaczenie, poniewaz sluzq stalemu
monitorowaniu opieki i podnoszeniu jakoSci jej Swiadczenia. UczestniczyliSmy r6wniez w
kilku konferencjach / spotkaniach formacyjnych organizowanych poza naszq siedzib4 m.in.
konferencja w zakresie opieki paliatywnej w Zakopanem, w Czgsto,ohowie, we Wroclawiu oraz
spotkanie formacyjne jako hospicyjne rekolekcje w Czgstochowie i l-icheniu.

13 stycznia - Jaselka dedykowane hospicjum przez Zespole S:zk6l Og6lnoksztalc4cych w
Sosnowcu Ostrowach oraz wystawione w Szk. Podst. nr 9 w Sorsnowcu wraz z aukcj4 prac
konkursu plastycznego "ANIOtr-". Dochod z aukcji przekazany zostal na rzecz budowy
hospicjum stacj onarnego.

17 stycznia - Wiecz6r Kolgd i Pastoralek w MDK ,,Kazimierz" ,UroczystoSd pol4c:zonabyla
z promocj4 akcji l%o dla hospicjum. Przedstawiciele hospicjum vi kilku zdaniach przyblizyh
zeotanym seruorom program dzialalnoSci hospicyjnej, formy pomocy
i wsparcia, sposoby wl4czenra sig w dzielo budowy hospicjum stacjonarnego.

20 stycznia - w parafii Podwyzszenia KrzyZa SwiEtego na Sroduli po uroczystej ms;zy 5w. -
kwartalnej za dusze Sp. zmarlych naszych podopiecznych, odbyl sig koncert kolgd przygotowany
przezuczni6w Gimnazjum nr 16.

2l marca-,,Apel Wielkanocny" w Liceum Og6lnoksztalc4cym im. B. Prusa w Srsnowcu.
Mlodzie2 licealna dla wsp6lnoty hospicjum przygotowala wspanialy spektakl m\tyczno -
teatralny. Byl to moment wyciszenia, zadumy, refleksji w okresie przygotowan do Swi4t

Wielkiej Nocy.
03 kwietnia - z tmcjatywy student6w Akademii Ekonomrcznej w Katowicach zorgarrrzowany

zostal Koncert Charytatywny na rzecz hospicjum pt,, Nie zannykajcie serc" rv Klubie
studenckim ..Katafonia w Katowicach.
09 kwietnia -w sali koncertowej Zespolu Szk6t Muzycznych w Sosnowcu odbyl siE vvspanialy

Koncert Chary'tatywny pt. ,,Dobrze widzi sig fylko sercem" . Organizatorem koncertu byla

Szkota Podstawowa nr 23 w Sosnowcu.

13 kwietnia - Kiermasz Wielkanocny w parafii Sw. Barbary w Sosnowcu oraz w pa.rafii Sw.

Lukasza. Kiermasze mogliSmy przeprowadzi(, dziEki uprzejmoSci ksigzy proboszcz6w, jak
r6wniez dziEki duzemu zaanga2owaniu szk6i i przedszkoli wsp6lpracuj4cymi z hospicjum

1l maja - uczniowie i nauczyciele Zespolu Szk6l Og6lnoksztalc4cych rtr 3 z odleglego od

naszego miasta Olkusza ju2 po raz kolejny przeprowadzili kwestg parafialn4 w ramilch akcji
Pola Nadziei. Doch6d z kwesty w caloSci przeznaczony zostal na konto budowy hospicjum

stacjonarnego w Sosnowcu
12 maja -z inicjatywy Elzbiety Laskiewicz aktorki ,,Teatru ZaglEbia" odbyt sig VI Koncert
Charytatywny na rzeczbudowy hospicjum stacjonamego w Sosnouzcu. Koncert podobnie jak w
latach minionych cieszyl sig duzym powodzeniem.



14 maja - V Koncert Charytafywny narzecz budowy hospicjum stacjonarnego w liosnowcu

pt. ,, Niwka buduje nadziejg". Koncert zorgantzowata spolecznoSd szkolna Gimnazjttm nr 1 w

Sosnowcu. Gwiazd4 koncertu byl Alexander Martinez.
17 maja - ,,Jarmark Cud6w" - festyn szkolny w Gimnazjum rm 16 w Sosnowcu. Impreza

zorganizowana zoslala z inicjatywy dyrekcji szkoly, uczni6w i rodzic6w na rzeQt. budowy

ho spicj um stacj onarne go i niepelno sprawne go ucznia szkoly.

24 maja - spektakl teatralny pt. ,,Krawiec Niteczka". Przestawienie byio form4 pr,tzentu od

teatru dla dzieci osieroconych naszego hospicjum
01 czerwca - Wyjazd integracyjny dla calej wsp6lnoty hospicyjnej na Jurg Kralcowsko -
Czgstochowsk4. Naszymi specjalnymi goSdmi byly dzieci osierocone, kt6rym z okuji Dnia

Dziecka zorganizowaliSmy ten wyjazd i kt6re otrzymaly prezenty.

14 czerwca-zinicjatywy samorz4du szkolnego ZSO nr 15 w Sosnowcu zorganrzowany zostal

,,Staszic Music Festival 2014' Bylo to wyj4tkowe wydarzenie, kt6re ze wz:glgdu na

r6znorodnoSc oferowanych atrakcji skierowane bylo do kazdego grrona odbiorc6w, zar6wno do

mlodzieZy, rodzin z dziecmt oraz os6b starszych. Calkowity doch6d z naszego Festiu'alu zostal

przekazany Sosnowieckiemu Hospicjum na budowg stacjonarnego domu hospicyjnego w

Sosnowcu.

15 czerwca - II Bieg dla Hospicjum - kolejna juz inicjatywa grupy wuefist6w ZS|O nr 5 w

Sosnowcu. ,,12 km + 1km" to dystans jaki przebiegli nauczyciele w-fu , na malej p,7tli wok6t

szkoiy biegaly grupy uczni6w, zaptoszenr goScie, przedstawicie,le wladz miasta i wszyscy

sympatycy , przyjaciele szkoly i hospicjum. Na terenie szkoly zorganizowano roznorodne

atrakcje polqczone ze zbiorkEptemglnE na budowg.

23 -25 sierpieri - tradycyjna juZ prelgrzymka na Jasn4 G6rg, vr kt6rej uczestnicz,yla nasza

wsp6lnota. W czasie pielgrzymki modliliSmy sig ale takze nasi lekarze i pielggniar.ki dbali o

kondycje pielgrzym6w, zaspakaj ajqc naplanowanych postojach potr:zeby medyczne.

ll paiLdziernika - Uroczysta Msza 5w. w Katedrze Sosnowieckiej z rocznymi wypominkami

za Sp. podopiecznych hospicjum. We mszy Sw. uczestnicz4 przedstawiciele wszystkich grup

tworz4cych wspolnotg hospicyjn4: chorych, ich rodzin, pracownik6w, wolc'ntariuszy,

sympatykow i przyjaci6l naszego hospicjum'

13 paiLdziernika - Sala Koncertowa w Zespole Szk6l Muzycznych im. Jana Kiepury - Koncert

Charytatywny Alicji Majewskiej i Wlodzimierza Korcza na rzecz budowy hospicjum

stacjonarnego w Sosnowcu

01 listopada - Kwesta Listopadowa na Cmentarzu Komunalnym przy uI. Wojska Pclskiego w

Sosnowcu

13 listopad a - Dzieh Otwarty w hospicjum. Kahdy zainteresorvany m6gl odwieclzii nasze

hospicjum, porozmawiac z zespolem pracownik6w, wolontariuszy, zapoznai sig z dziaLalnolctq

p1ac6wki, wysluchai wykiadu o wolontariacie i innych formach pomocy i wsparcia

podopiecznych hospicj um.

20 listopada - spotkanie

ramach programu,,Tumbo

,,Hospicj um to T eL Zy cre" .

psycholog6w hospicyjnych z opiekurLamr dzieci osiero'conych w

Pomaga" prowadzonego przez FundacjE Hospicyjn4 w Gdarisku

27 listopada - II spotkanie psycholog6w hospicyjnych z

przedszkoli wsp6ipracuj4cymi z hospicjum w ramach akcji

Tematem warsztat6w bylo przyblizenie problematyki dzieci

nauczycielami, pedagogarni szk6l i
spolecrznych,,Hospicjum to Zycie" .

osieroconych, om6wienit; r6wnYch

form pomocy i wsparcia dla dziecka'

5 grudnia -,,Mikolajki" dla dzieci zrodzinhospicyjnych przegotowane przez spolec:znoSi Szk.

podst. nr 23w Sosnowcu. podobnie jak w latach minionych spotkaliSmy sig z peln4 z'yczliwoSci

atmosfer4, wspaniale przygotowanym proglamem arlystycznym. Kazde dziecko obdarowane

zostalo duzymi, pigknie opakowanymi upominkami, kt6rycLL fundatorem byli rodzice

poszczeg6lnych klas.



08 grudnia - ,,Dzien Wolontariusza" uroczy6cie obchodzony w hospicjum przez riczni6w i
nauczycieli Gimnazjum nr 13w Sosnowcu, ktorzy przygotowali program slowno-muzyc,zny.
18 grudnia - Wigilia dla calej Wsp6lnoty hospicjum z ks. Biskupem Grzegorzem Kaszakiem i
zaploszolymi goScmi. Wiecz6r wigilijny to r6wniez byl moment vrrzyty Sw. Mikolajil kt6rego
rolg w tym roku podobnie jak w ubieglym pelnil nasz doktor Mi,chai. Wszystkich wprawil w
zadumg i gtgbok4 refleksjg nad istot4 chrzeScijariskiej sluzby wotrec potrzebuj4cego,, a potem

obdarowat wszystkich zebranych upominkami tradycyjnie przygotoivanymi przez ks.Sz:koca.

..Pola Nadziei"

Hospicjum juz po raz YI podjglo inicjatywg prowadzenia kampanii spolecznej ,,Pola Nadziei".
W jesiennej czgSci kampanii sadziliSmy cebulki zonkili w szkolnych i przedr;zkolnych
ogr6dkach, rabatkach koScioi6w parafialnych. Do akcji przyst4pilo 82 placowki c,Swiatowe
(przedszkola, szkoly kazdego szczebla), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy

Pozaszkolnej, Kolegium Pracownikow Sluzb Spolecznych w Czeladzi, Centrum Ksztalcenia
Zawodowego i UstawLcznego w Sosnowcu. Do akcji coraz wigcej v'ilqcza sig szk6l i przedszkoli
z miast s4siednich np, - Gim nr I i 5, Zespol Szk6l nr 1 z D4browy Gorniczej, czy Przedszkole
Publiczne nr 13 z Bgdzina.

W wyniku porozumiema zawartego w 16 paLdziernika 2013 pomigdzy naszym hor;picjum a

szkolami powstaly Szkolne Kluby Przyjaciol ZonkiIa. Gl6wnym celem klubu jest szerzenie idei

wolontariatu wSr6d uczni6w oraz budzenia wrazliwoSci na potrzeby os6b chorych, dotknigtych
nieuleczaln4 chorob4 nowotworow4. W ramach akcji przeprowadziliSmy cykl spotkari

edukacyjnych z dziecmt, mlodzie2E nauczycielami w siedzibie hospicjum, w szkotach,

przedszkolach, uczelniach wylszych l1cznie odbylo sig 2l spotkari edr.rkacyjno-

informacyjnych.

Ponadto uczestniczyliSmy w 19 spotkaniach w szkotrach i pr;redszkolach jako Partnerzy

plac6wek oSwiatowych, do udzialu w wywiadach z ewaluatorami. Odpowiadajqc na p1'tania

wizytator6w dotyczqcych dzialalno5ci danej plac6wki w ramach Programu Mittisterstwa
Edukacji Narodowej ,,System Ewaluacji Oswiaty- Nadz6r Pedagogiczny", mieliSml' r6wniez

okazjE przedstawid program naszej wsp6lpracy oraz poinformowai o efektach tej wsp6lpracy.

Kampania Spoleczna ,,Hospicju m to teiL Zycie"
W ramach wsp6lpracy z FundacjE Hospicyjn4 w Gdarisku uczes;tniczyliSmy w X Kampanii

Spolecznej ,,Hospicjum to teL Zycte" . Tematem kampanii w 2014 roku byl problem oi;ierocenia

dzieci i przeciwdzialaniejego skutkom. Realizuj1c zadania programu 20 listopada w siedzibie

hospicjum odbylo sig spotkanie psychologow hospicyjnych z opielcunami dzieci osieroconych,
podczas, kt6rego poruszany byl problem radzenia sobie z przeZywatriem zaloby przez clzieci.

27 listopada juz po raz drugi psycholodzy hospicyjni spotkali sig z nauczycielami, pe,lagogami

szkolnymi, aby om6wii problem prze?ywania Zaloby i osieroceniaprzez dziecko, wplyw utraty

bliskiej osoby na sytuacjg emocjonaln4 dziecka,jej skutk6w i moZliwoSci pomocy dziecku i

rodzinie. Uczestnicy spotkania zaopatrzeni zostali w materialy dydaktyczne, linki rlo strony

interrretowej pro gramu wsparcia dzieci osieroconych,,Tumbo Poma.ga".

Zakwalifikowanie budowy hospicjum stacjonarnego do walnych z punktu widzenieL pozl'tku

publicznego inwestycji i wpisanie j.j w 2014r. na listg Zintegrowanych Inwestycji

Terl'torialnych utworzonych przez gming bylo pierwszq, ale konieczn4 kwalifika<jat, kt6rq
pozytywnie przeszliSmy. Dopiero teraz jako ZIT molemy ubielgai sig o Srodki unijne w
perspektywie 2014 -2020. Nasz hospicyjny projekt polegaj4cy na adaptacji i rozbudowie oraz

prowadzeniu poszerzonej od dotychczasowej dzialalnoSci bgdzie ilplikowal o Srodki unijne z

funduszu EFRR ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz z EFS ( Europejski Fundusz

Spoleczny). Projekt bgdzie realizowany we wsp6ludziale z Gmin4 Sosnowiec, kt6ra ptzekazaLa



nam w uiryczente budynek szkoly usfugowej na ul.H.Dobrzariskiego. Budynek zostal
zinwentaryzowany przez nas,.dokonano r6wnie2 audyfu energetyczrego w celu ewentualnego
pozyskania Sro w z WTOS na termomodernizacjg. Wniosek zostal zlo2ony do 3lsierpnia
2014r., aby uzyska6 promesg na Srodki z WFOS-u.

Poza tym w minionym roku zostal wyloniony, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji,
architekt, kt6remu zlecono wykonanie pelnej dokumentacji architektoniczro-budowlanej na
adaptacjg i rozbudowg szkoty.

r.

Stru ktura przychod6w byfa nastqpujqca :

Prrychody statutowe og6fem, w tym:

a) dotacje, w tym:

- dotacje z bud2etu pafstwa

b) darowizny od os6b fizycznych

c) darowizny od os6b prawnych

d) 1% podatku

e) inne przychody statutowe, w tym:

- dodatnia r62nica miqdzy przychodami a kosztami w roku ubiegtym

na zwiqkszenie przychod6w roku obrotowego ( wynik finansowy z

b



g) przychody z dzialalno5ci statutowej odpfatnej po2ytku publicznego

Razem przychody (1+2+3)

Struktura koszt6w dziatalno5ci statutowej byla nastqpujEca:

Rodzaj kosztu PtN

b. Koszty realizacji zadaf statutowych dzialalno5ci nieodplatnej po2ytku

rublicznego, w tym:

a)Zu2ycie material6w i energii

b) ustugi obce

c) podatki i optaty

d) Wynagrodzenia i ubezpieczenia

c) Amortyzacja

d) Pozostate

l. Koszty realizacji zadaf statutowych dzialalno5ci odplatnej poiytku

rublicznego, w tym:

l. Pozostale koszty i straty

Razem koszty (1+2+3)

Prowadzona dziafalno5ci statutowa jest dziafalno5ciq nieodptatnq.
Hospicjum nie prowadzi dzialalnoSci gospodarczej.

Liczba os6b zatrudnionych w Stowarzyszenie i podlegfej mu jednostce NZOZ Hospicjurm : L8
pracownikow na umowie o prace, 35 pracownik6w na zasadzie umowy -zlecenia .

Lqczna kwota wynagrodzeri wypfacanych przez Stowarzyszenie i podleglq jednostkq NZOZ wyniosfa zl

1.75L.827,89 zl. brutto
Czfonkowie Tarzqdu Stowarzyszenia Hospicjum 5w. Tomasza Ap. nie pobierali wynagrodzenia z tytufu
pefnienia swoich funkcji w zarzqdzie stowarzyszenia.

.t



Stowarzyszenie skfada dla cel6w podatkowych deklaracjq ClT, deklaracjq zwiqzanq z zatrudnieniem na
umowq o prace, umowe zlecenie.
Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT-u , nie jest platnikiem podatku dochodowego od os6b
fizycznych. Stowarzyszenie zlo2ylo deklaracjq CIT-8 do Urzqdu Skarbowego w Sosnowcu w ustawowym
terminie.

Kontrole
W roku 2014 nie byla przeprowadzana 2adna kontrola w stowarzyszeniu.

Sosnowiec, 28,04.20I5r. Zatwierdzono:

Wadze stow yszenia wybrane na Walnym

Andrzej Klimczak - Czlonek Zarz4du
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