
Sprawozd anie z dzialaln Stowarzyszenia
Hospicjum Sosnowieckiego im. Sw. Tom Ap. w okresie 01.01. -31.12.2015r

Dane stowarzyszenia:
Adres : 4 1 -200 Sosnowiec, ul3 Maj a 1, te. I f ax.3229323 1 . tel.322908107
Email: hospicjum-swtornasza@wp.pl, www.hospicj

Misia stowarzvszenia Misj4 stowarzyszenia
nieuleczalnie chorym, gl6wnie na choroby nowo

niesienie wszechstronnej opieki nad
rowe, zapewnienie wsparcia rodzinie w

trakcie trwania choroby otaz w okresre osr rocenia. Opieraj4c sig na dlugoletnim
doSwiadczeniu pracy w Srodowisku, misja
zaleznym1 niepelnosprawnymi, chorymi na c

a rozszerzona o onieke nad osobami

wsparcia przebywajqce w swoim Srodowisku lub
y przewlekle i osoby starsze potrzebuj4ce
trzebuj 4ce calodobowego wsparcia.

Cele statutowe stowarzyszenia
- pomoc spoleczna osobom w trudnej sytuacji
szans tych rodzin i os6b,
- dzialalnoSc narzecz integracji spolecznej os6b
- dzialalnoS6 charl'tatywna i dobroczynna

owej i ich rodzinom oraz wyr6wnywanre

h wykluczeniem spole cznym,

- ochrona i promocja zdrowia, dziaialnoSi na rzec
- dzialalnoSi na rzecz os6b niepelnosprawnv
emerytalnym,
- upowszechnianie nauki, szkolnictw a wy 2sze go,
- promocja i organizacja wolontariatu,

rodziny,

raz kultury ltzycznej i sportu

dzialalnoSci nieodplatnej lub odplatnej

NIP 644-24-83-524, Regon 273512458, Numer KRS
Data rejestracji : 12.05.1997r. Data uzyskania statusu

s6797

dzialalnoSi na rzecz os6b w wieku

ukacji, oSwiaty i wychowania,

- dzialalnoSd kulturalna
- kult religijny, w tym w szczegolnoSci opieka
wartoSci chrzeScij ariskich

howa dla podopiecznych, propagowanle

-dziaLalnoii w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Cele stowarzyszenia realizowane sQ w ramac
poptzez:
- zapewnienie osobom starszym , chorych, ym wszechstronnej opieki spolecznej,
medycznej, psycholo gi cznej, rehabilitacyj nej, duc
- wsparcie v,ryrEczaj4ce dzienne lub calodobowe

wej, wolontaryjnej i socjalnej.
zin i opiekun6w w opiece nad osobami

starszymi, chorymi, zale?:nymr poprzez budowg hospicjum stacjonamego ( Hospicyjnego
Centrum Wsparcia Opiekunczo-Psychologiczno
sprawne go funkcj onowania.

bilitacyjnego ) i zapeunienie jego

Liczba czlonk6w stowarzvszenia: czlonk6w wyczajnych - 34, wspieraj4cych - 1.2,

honorowych - 6. Weryhkacji listy czlonk6w d onuje siE, co najmniej raz w roku wg.
zapis6w statutu. Rekrutacja nowych czlonk6w dbywa sig poprzez zaproponowanre przez

ontariusza na czlonka. Jest to nobilitaciaZarz4d wolontariuszowi - zmrany statusu z wo
v,ry r 6 Zniaj qc e g o s i g wo I o nt ari u sza za szc ze golne galowame i specjalne zasLugt.

ia dzialalnoSci statu

Do realizacji cel6w statutowych, stowarzyszenie
jednostki organizacyj ne:

l. Poradnia Opieki Paliatywnej
2. Zespol Domowej Opieki Hospicyjnej

- {-

o podmiot leczniczy powolal oddzielne



Dwie kom6rki organizacyjne powolane w
Pielggniarska Domowa i Fizjoterapia domowa

Qharakterystyka benefi ci ent6w

u 2013 tj, : Dlugoterminowa Opieka

Chorzy objgci opiek4 w Poradni Opieki Paliaty nej to chorzy w miarg dobrej kondycji,
mobilni, mog4cy dojechad do siedziby hospic
potrzeby, korzystad z wrzyl domowych wszy

nej. Chorzy Ci mogli r6wniez, w razie
ich czionk6w zespolu w ramach wiz1,t

poradnianych. Czgsto chorzy, u kt6rych stan zd
domowei.

pogarszal sig przenoszeni byli do opieki

Chorzy objgci opiek4 przez Zespol Hospi jnej Opieki Domowej to chorzy z
zaawansowanym rozpoznanrem nowotworowym i kilkoro chorych z innym rozpoznanrem.
Chorzy cierpieli na choroby nieuleczalne, tszczalqce, niepoddaj4ce sig leczeniu

zostaj4cy w swoich domach. Sredni czasprzyczynowemu, z powodu zlego stanu zdrowra
sprawowania opieki to 83dni.
Mimo wszechstronnej opieki i w wigkszoSci prz
chorzy odchodzili: 235 chorych w swoich domac

w dobrej wspolpracy z rcdzinq, nasi

stacjonarnych w tym 5 w Oddziale Medycyny P

20 w Hospicjum stacj. w Jaworznie, 8 w Hospi
Hospicjum w Chorzowie.
Rozpoznania - nasi chorzy chorowali gl6wnie na roby nowotworowe - bylo ich 494os6b.
a 39os6b bylo z innym rozpoznanrem. SpoSr6d h nowotworowych najwigksz4 hczbE
stanowily osoby choruj4ce na nowotw6r pluc C34 92 ), sutka C50 ( 52), prostaty C61( 35 ),

odbytu C20 (22 ), aol4dka C16 (20), rakjelita grubego Cl8 ( 30), rak m6zgu C7l (25),
trzustki C25 (20), rak pgcherza moczowego C67 (17), rak nerki C64(16), rak jajnika C56
(15), Cl5 przelyku (11), owrzodzema odlezyno L89 (11), C53 szyjki macicy (10), C22

mnogi (6), C13 czEici krtaniowej gardlaw4troby (9), C78 uklad trawienny (8), C90szpi
(4), C32 krtani (4), C44sk5ry (4) poza tym
podniebienia, Slinianki, pgcherza z6lciowego,
krggowego.

ledyncze przypadki rak wargi, dziqsla,
tok przynosowych, serca, oka, rdzenta

Liczba beneficient6w w okresie snrawozdaw
W okresie sprawozdawczym objgto lqczme opiek4 35 chorych :

434 chorych pod domowq opiek4 hospicyjn4 ( 10 chorych z 20I4r., 329 chorych z 2015r.)

Pod r6wnoczesnq opiek4 mieliSmy stale od I l0 do

Dolrczajqc chocby tylko jedn4 osobg z gro
opiekuj4cych sig chorymi, a bgd4cych r6wniez
stanowila LEcznie sporo powyzej 1000 os6b.

130 chorych.
a najblizszej rodziny lub opiekun6w,
podmiotem opieki hospicyjnej, hczba ta

Wiek naszych podopiecznych - najwigksz4 li chorych stanowili chorzy z przedziaLu

wiekowego 60-69lat (lT6chorych), potem 70-7 lat(152chorych) i 80-89lat (l2lchorych).
Natomiast spoSr6d grupy 50-59latk6w mieliSmy opieka 63chorych, w grupie 40-49latk6w

4chorvch.1 9cho rych, w naj mlo d szy m pr zedziale 20 -3 9latk6

Charakterysfyka opieki hospicvinei
Po dokonaniu rejestracjr, zazv'ryczaj lekarz z piel
Lekarz przeprowadzal wywiad, badal chorego i

gniarkE skladali wrzytE w domu chorego.
leczenie objawowe prowadz4ce do

opanowania b6lu oraz ograniczenia wszystkic dolegliwoSci rozwijaj4cej sig choroby.
i pielggnacyjno-pielggniarskiej. Zarowno
w zalelnoici od potrzeb i stanu chorego

, pielggniarskie 2-3 razy w tygodniu , w

Pielggniarka koordynuj4ca okre5lala zakres opi
wrzyty lekarskie, jak i pielggniarskie ustalane by

w usplenlu.

31 w szpitalach, 34 chorych w hospicjach
iatywnej Szpitala Miejskiego w BEdzinie,
um Cordis w Katowicach oraz I osoba w

ale nie mniej jak 1 wizyta lekarska na 2 tygodni



uzasadnionych Wzypadkach codziennie, nawet k razy dziennie, r6wniez w weekendy i
lzn.: w ci4gu dnia w formie wrzytSwigta. Hospicjum zapewnialo opiekg catodo

domowych, ? w nocy w formie dyzurow pielg ich pod telefonem. KaZdego dnia po
godzinie 16-tej telefon hospicyjny przelqczany
dyzuruj4cej. W razie potrzeby zapewniane byly wi

yl automatycznre na telefon pielggniarki

interwencyjnych. Gdy hczba chorych przekroc
byliSmy wprowadzic kolejkg oczekuj 4cych.

yty w domach chorych w trybie wyjazdow
a znaczme liczbg 100chorych, zmuszeni

W minionym roku wprowadziliSmy dyZur ca bowy lekarzy. Opracowuj4c mechanizmy
czne lekarzy r prelqgniarek do skladaniadzialanra zdolaliSmy zachgcic sluzby nasze med

wizyt nocnvch u chorvch. Wiztv skladane trybie wizyt interwencyjnych bgd4ce

uzupelnieniem dotychczasowych dy2ur6w pielgg iarskich pod telefonem przekladaj4 sig na

lepsz4 jakoS6 naszej ptacy, a co za tym idzie na jakoSd opieki nad chorym.

Nieodzownym elementem wsparcia jest opieka awowana przez pozostalych czlonk6w
holog, rehabilitant, pracownik socjalny,zespolu hospicyjnego. Stopniowo wl4czani byli

wolontariusz niemedvcznv.

sDrawozoaw T9lekarzy ro1nych specjalnoSci, 19

3 psycholog6w, kapelani, kilkunastupielggniarek, pracownik socjalny, 3 rehabilit
wo lontariuszy niemed y czny ch.

SpoSrod w/w okreSlonej liczby lekarzy, 14

(4specjalist6w medycyny paliatywnej, 3 neurol
laryngolog6w), a 5 pelnilo rolg lekarzy konsu
stomatolos.

Iekarze stale opiekowalo sig chorymt
5w, 3 internist6w, 2 anestezjologow 2

tow - psychiatra, derrnatolog, chirurg,

W okresie sprawozdawczym zloLono 3259 wizy lekarskich, I 1653 wrzyt pielggniarskich,
ll7 7 wizyt psycholo ga, 16 w izy t kapelana, 3w stomatolog a, 147 9w izyt rehabilitanta,
179 wizyt wolontariusza niemedycznego u cho
siedzibie.

w domu i 105 wizyt porz4dkowych w

chorych objgtych tym rodzajem opieki.
rawowania nad nim opieki hospicyjriej,
zy ch dzialan lekarskich, pielggniarskich

oraz innych. Dokumentacja ta spelniala agania stawiane nam przez NFZ oraz

dodatkowo obejmowala statystykg w r6znych u

stowarzyszenia.

h, prowadzon4 dla wlasnych potrzeb

Opieka duszpasterska

lka
w4

W minionym roku, jak wczeSniej korzystaliSmy
Zawsze tez mogliSmy hczyc na pomoc ksigzy
odwiedzali chorych na ich Lyczeme w domu, ud

ZPoradni Opieki Paliatywnej zlohono 428wizyt
Dla kazdego naszego chorego, ptzez caly czas

prowadzona byla pelna dokumentacja zakresu

opieki duszpasterskiej ksigzy Sercan6w.
innych sosnowieckich parafii. Kapelani

ielaj4c wsparcia duchowego dla nich i ich

rodzin. Na zyczenie chorych byly odprawiane Sw. przy l6zku. Opiek4 duszpasterskq

obejmowani byli tak2e wolontariusze i praco icy. W kahdy drugi wtorek miesi4ca

sprawowane byiy msze Sw. w siedzibie. Od I pca 2015r. zawrqzana zostaLa druga juz
hospicyjna ro2a rcZancowa, kt6rej intencj4 jest praszanie blogoslawiehstwa Bozego dla

wszystkich czlonk6w wsp6lnoty hospicyjnej, wno chorych, ich rodzin, jak wszystkich

pracownik6w i wolontariuszy oraz o Boze blog
zwiqzanych z opiekg oraz z celem inwestycyjn

lawieristwo na realizacjg cel6w bieZqcych
. W trosce o duchowe potrzeby naszych

chorych kupowaliSmy modlitewniki dla chorych
czasopismo,,Apostolstwo chorych", wysylaliSmy

z kolportowaliSmy rccznq prenumeratg

sy do Zgromadzenia Si6str Matki Bolel
Milosierdzia, aby prosi6 o modlitwE w inte
odchodzenia.

i naszych chorych ich cierpienia i ich



Opieka psvchologiczna
Opiekg psychologi cznE w okresie sprawozda sprawowal o trzech psycholo gow. Opieka

domach lub w formie stalvch dvzur6wpsychologiczna reahzowana byla w formie wizyt
psychologa w siedzibie w kuzdy wtorek oraz warlek miesi4ca. Pomoc psychologiczna
polegala na zapewnieniu komfortu psychi o, udzielaniu wsparcia, przygotowania
chorego i rodziny do nastgpstw choroby, ws ia w okresie zaloby. Kalda z rodzin po
odejSciu chorego otrzymala list kondolencyjny or zaproszenie na msze Sw., kt6re odbywaly

k4 naszego hospicjum.sig w intencji o spok6j Sp. os6b, kt6re byty pod op

Dzialania na rodowiska
W ramach wsparcia socjalnego udzielono pomoc chorym i ich rodzinom w trakcie trwania

uj4cym sig w rodzinach naszych obecnych
formie:

opieki, rodzinom w okresie Zaloby, dzieciomznaj
i bylych chorych. Wsparcia socjalnego udzielono

- Realizacji recept, zakupu lek6w,
Pokrycia koszt6w niezbgdnych badari labo
Pokrycie transportu do szpitala, stacjonarn

toryjnych
h plac6wek hospicyjnych

Wsparcia w postaci Srodk6w opatru owych, pielggnacyjnych, higienicznych,
i i artykul6w chemii gospodarczejpampers6w, podklad6w, odzywek, 2y

O dzie2y, poScieli, rgcznik6w

- Zakupu wggla oraz malowania mieszkania
Kazdy z naszych podopiecznych z okazji Swi4t Wielkanocnych jak i Bozego Narodzenia
otrzymal od nas kartkg Swi4teczn4 oraz w
uczni6w sosnowieckich szkol i przedszkoli.

ie wykonane ptzez przedszkolak6w i

finansowa byla trudna odst4piono od pobierania ji).)

Chorym jak i ich bliskim udzielono rowruez
prawnego. Podopieczni mogli hczyc na pomoc
potrzebnych do uzyskania Swiadczen z MOPS i i
rodzin v'rymagala stalej obecnoSci drugiej osoby, t
wo lontariuszy niemedy czny ch - opiekun6w chory

Stat4 opiek4 obejmowaliSmy r6wniez rodziny
udzielano rodzinie wskaz6wek i pomocy w pi
trudnoSci. Zarowno w czasie opieki, jak i po Smie

parcia psychologicznego, duchowego i
sporzqdzeniu dokumentacj i, wniosk6w

ych instl.tucjt. Znaczna czESc chorych i ich
teL udzielono im wsparcia poprzez pomoc

h.

Sw. w intencji os6b zmarlych, bgd4cych
czlonk6w ich rodzin. W trakcie mszy
ruez dzieci i mlodzie? z sosnowieckich

Podopieczni mogli r6wnie2 bezplatnie skorzys
pobierana byla kaucja zwrotna za wypoZyczenie s

Opieka ho spi cyj na j est calkowicie bezplatna dla
Wszystkie cele statutowe onz peLny zakres
stowarzyszenia, pracownik6w w rolnych fo
fi nansowane ze Srodk6w pochodz4cych:

sprzgtu rehabilitacyjnego (edynie
aw przypadku rodzin gdzie sytuacja

ZE

u,

hospicyjne. W czasie trwania choroby,
lggnacji, w rozwiazywaniu codziennych
i osoby bliskiej, rodziny mogly ltczyt na

pomoc i wsparcie psychologiczne w formie istych konsultacji lub w formie grupy

wsparcia. Raz na kwartal organizowane byly
pod opiek4 hospicjum, na ktore zapraszaliSmy
rozdawane byly drobne upominki przygotowane
szk6l i przedszkoli. Po zakohczonel mszy organ wane byly spotkania z pracownikami r

wolontariuszami hospicjum, w trakcie ktorych
dalszej pomocy i wsparciu, o ile tego potrzebuj4.

strony rodzin, by zapewnii obecnych o

Pomoc socjalna byla zawsze dostosowana do aktu nych potrzeb naszych podopiecznych i ich

rodzin. Byla to konkretna odpowiedz na bi problemy socjalno bytowe wg.

opracowan e go pr zez stowarzyszenie re gulaminu.

Finansowanie dzialalnoSci
rych
ieki

i ich rodzin.
byly rcahzowane
zatrudnienia i

przez czlonk6w
wolontariuszy, a

i
1

h



- zreahzacii kontraktu z Narodowym Funduszem
- z dotacjr Urzgdu Miasta Sosnowiec
- z darowtzn os6b ftzycznych i prawnych
- ze skladek czlonkowskich stowarzyszenia
- ze zbiorkt publicznej
- z lYo odpis6w podatkowych przystuguj4cych o

wplynElo w lipcu 2015r. zl.453.535,73

W minionym roku pozyskaliSmy nastgpuj4ce do
l. budzetu gminy Wydzialu Zdrowta

rozstrzygnrgcia konkursu dla organrzacjr
p i e I g gnac yj no - op i ekuir cze, r ehabi I itac yj ne

mieszkaic6w miasta Sosnowca.
budZetu gminy Wydzialu Kultury
rozstrzygnigcia konkursu z zakesu
artystycznego w mieScie - koncerl Mj

3 Budzetu gminy - Wydzial Sportu w kwoc
integracyjny do Pszczyny i ogrod6w Kapi

Hospicjum dysponuje bogato zaopatrzonym ma
materace przeciwodlezynowe, w6zki inwalidzkie
koncentratory tlenu, ssaki , udogodnienia dla o

korzystali bezptatnie.
SprawnoSd opieki zagwarantowaly m.in. cztery
Seicento - do dojazdu do chorego, Renault Ka
auta podnosity jakoSi naszych dzialan, ale te2

koszty ubezpieczenia i napraw.

Wolontari at a zatrudnienie
Nasze stowarzyszenie propaguje ideg wol
Wysiikiem Zarz4du stale podtrzymywany jest j
Wolontariat hospicyjny to wolontariat zaang
wolontariat akcyjny. Ka2dy udziaL wolontaryjny j
sprawozdawczym zlohono wolontaryjnie: 263 wiz
179 wrzyt wolontariusza niemedycznego u cho
siedzibie hospicyjnej. Dla lepszej realizacji cel6
zatrudnienia.
Kazdy czlonek stowarzyszenia w liczbie 34 w ty
jest w pewnym stopniu wolontariuszem,
przew tdziany zakres obowi4zkow sluzbowych.
Cieszymy sig ze 100% wolontariuszy med
ktorzy chocby w czgSci v'rykazujat sw6j wolontari
modlitwg, za kahde zaintere sowanie lepszym funk
Ogromne dzigki dla wszystkich wolontariuszy
przedsi gwziEcia organizowane przez nasze sto war
naszego stowarzyszenia. Tutaj nale?y wymieni
f'estyny, kiermasze, koncefty, imprezy sportowe
ramach kampanii spolecznej ,,Pola Nadziei" ( o

2

izacjom poZy'tku publiczneg o za 201 4r.

w kwocie 24.000,00 zl na. podstawie
pozarzqdov'rych w zakresie: Swiadczenia
i edukacyjne dla nieuleczalnie chorych

w kwocie 8.500,0021. na
ultury na zorganizowanie

podstawie
wydarzema

wa SzczESniaka.
l.l50zI na pokrycie transportu na wyjazd
w Goczalkowicach.

ynem sprzgtu ( lSzka rehabilitacyjne,
w6zki toalety, chodziki, balkoniki, laskr,
znie chorych itp.) z krorego nasi chorzy

mochody hospicyjne : Agilal, Agilall,
w celu dowozenia sprzgtu. Hospicyjne
niosly znacznie koszty: koszt paliwa,

atu i podkre5la jego ogromn4 wagg.

udziil. w realizacji cel6w statutowych.
ny do opieki nad chorym oraz tzw.

t odnotowywany i doceniany. W okresie
lekarzy, 450 wizyt piel g gniarskich,
w domu i 105 wizyt porz4dkowych w

statutowych byty stosowane rolne formy

Zarzqd oraz kaZdy zatrudniony pracownik
sig w przedsigwzigcia siggaj 4ce poza

h, niemedycznych oraz ze wszystkich,
t. Zarz4d dzigkuje wszystkim za pracg, za

onowaniem naszego stowarzyszenia.
tzw. akcyjnych, ktorzy wlqczajq sig w
szenie lub przez podmioty spoza narzecz
wszystkich, ktorzy zaangalowali sig w

nizowane na nasz4 tzeez, glownie w

-3-

lach ponizej w pkt."Wydarzenia")



Uczestnictwo w sootkaniach/szkoleniach/akci hospi obecnoSi j est przej awem

zainteresowania i zaangahowama. Taka jest
pracownik6w i wolontariuszy, by propago
Organizujemy systemalyczne spotkania co dwa ty
dla lekarzv. Przebies ma charakter informacyino-s oleniowy.

Uczestniczymy tez w szkoleniach wyjazdowy m.in. w Zakopanem, Warszawie
konferencja z medycyny Paliatywnej. Nie organi waliSmy specjalnego, wewngtrznego dnia
skupienia, ale uczestniczyliSmy w tego typu tkaniach organizowanych przez Forum
Hospicj6w Polskich w Licheniu i w Czgstochowie.

Wszystkim zaleLy, abySmy rozwijali naszE noSi, stale podnosili jakoSi naszej opieki
nvm odbiorze Drzez cale spoleczefistwo.przy lozku chorego, a takhe zaIeZy nam pozyty

Dlatego zachEcamy wszystkich czlonk6w stowa nia do aktywno6ci i pelnej reprezentacji
stowarzyszenia na wszystkich wydarzeniach i im h, ktore maj4 miejsce, a sq zwrqzane z
dzialanrami organrzacji pozl,tku publicznego
snotkaniach.

tzn. w koncertach, festynach i innych

arzenia w okresie sorawozdaw

wszystkich czlonk6w stowarzyszenia,
i rozwijai idee opieki hospicyjnej.
nie dla pielggniarek oraz raz na miesi4c

12 stycznia - uroczysta mszy Sw. kwartalna w rafii
Sroduli za dusze 5p. zma/rych naszych podopi a

przezuczni6w Gimnazjum nr 16.

l8stycznia Koncerl charytatywny KoSciola

Koncertowej S zkoly Muzy cznej
3Osfycznia - II charytatywny koncert z inicjatywy
na r zecz budowy ho spicj um stacj onarne go

6lufy bal w salce pod koSciolem. Wolonta
kosztem samodzielnie spotkanie karnawalowe.

Luty marzec - akcja odpisywania I'h
Uniwersytecie III wieku
15 i22 kwietnia - akcja ,,Zostaw w mieScie 17o

Adwentyst6w Dnia Si6dmego w Sali

i6w i absolwent6w ZSEiI w Sosnowcu

. Barbary w Sosnowcu i Sw. tr'ukasza.

sig jedyny i niepowtarzalny koncert

Podwyzszenia
po niej koncert

KrzyZa Swigtego na

kolgd przygotowany

usze i pracownicy zorganizowali niskrm

spotkanie w trzech parafiach i na

Centrum Organrzacjr Pozarzqdovvych. Byly to d
za zadanie zachgcic mieszkafrc6w miasta do odp

akcj a zor ganizow ana pr zez S o snowie cki e

happeningi na Placu Stulecia, kt6re mialy
ia lYo podatku na organrzacje lokalne.

W ramach wiosennej edycji kampanii ,,Pola
informacyj no - szkoleniolvych i artystycznych m. in,

adziei" odbylo sig bardzo duzo spotkan

2l marca -,,Apel Wielkanocny" w Liceum 096 noksztalc4cym im. B. Prusa w Sosnowcu.

MlodzieZ licealna dla wspolnoty hospicjum przy wala wspanialy spektakl muzyczno -
teatralny. Byl to moment wyciszenia, refleksji w o ie przygotowari do Wielkanocy
29 Marca - Kiermasz Wielkanocny w parafii p. Podwyzsze nia lSzyZa SwiEtego w
S o s no wcu . Mlo dzieL szk6 I gimn azj alny ch ob slu gi la stoisko kiermaszowe zaopatrzone w
wyj4tkowe i niepowtarzalne prace plastyczne- pal
przedszkolak6w i uczni6w szk6l wsp6lpracuj 4cyc

v. ozdobv wielkanocne wvkonane przez

z hospicjum w ramach P6l Nadziei

30 marca - wolontariusze Martyna i Damian zor izowali loterig wielkanocn4.

SnotecznoSd uczniowska ZSO nr 13 bardzo chetni wzigla w niej udzial, kupuj4c losy i kartki
Swi4teczne. R6wniez nauczyciele wlqczyli sig w jg, nabywaj4c pigkne haftowane ozdoby

Swi4teczne

13 kwietnia - Kiermasz Wielkanocny w parafii S
21 kwietnia - na Plac Stulecia w Sosnowcu odby
charytatywny pt. "RozSpiewane Pola Nadziei. Dzi r i mLodzie? wsp6lpracuj qcy z naszq

p I ac6wk4 Spi ewaly naj popularniej sze utwory Jac Cygana. Byla to teZ wspaniala okaziE do

u byli Radni Miasta Sosnowiec, akwestowania na ulicach miasta .Iniciatorem kon
Prezydent miasta obj4t akcjg honorowym patrona
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3 0 kw ietni a - r ozstrzygni gcie_konkursu plastyczn
prac na wystawg pokonkursow4 w Centrum Info
5 maja - Zonkilowy kiermasz ciast w przedszkolu
Nauczyciele i rodzice piekli ciasta , ciasteczka i
z Zonkilami rozdawane byly zaproszonym goScio

6 maja - Gimnazjum Nr 1 w Sosnowcu juz po

budowy i funkcjonowania hospicjum Sw, T
poprzednie, dostarczyl wielu wzruszei. M
perfekcyjnie przygotowanymi programami. Nie
13 maja - Uroczyste wrgczenie nagr6d lau
Informacji Miejskiej w Sosnowcu. W konku
uczestnikow. Prace oceniane bvlv w trzech ka
Zonkilowa zakladka do ksi4zki" udzia! wzigto
sponsorem nagr6d bylo Kolo Malarstwa A
Nagrodzeni uczniowie otrzymali zaproszenie na w
15 maja - VII Marsz Nadziei jako final ko
Uczniowie szkol podstawowych, gimnazjalnyc
zaopatrzerri w z6lte czapeczkt, balony,, Zonkile
Sosnowca. Ten marsz byl swoistym symbolem s

chorymi, z ich rodzinami. W marszu udzial, wzigto
W tym samym dniu nast4prl.o rozstrzygnigcie ko
(wiersz dla chorego) oraz ,, List od wolontari
kolezankE, kolegg do wolontariatu jednoczeSnie u
pomocy drugiemu czlowiekowi ). W konkursie
17 maja - Niedziela na G6rce Srodulskiej w Sos

Monte Cassino" - w ten spos6b kilkaset os6b

mie5cie. ,,Bieganie" narzecz hospicjum ma juz
trzeci. Akcja zostala objgta honorowym patronate

impreza plenerowa- festyn rodzinny z hcznymi
swoj e umiej gtnoSci wokalne, mluzy czne i taneczne.

Bieg byl organizowany na dystansie 5km w
amatorow zarej estrowanych przez internetowy fo
biegi na kr6tszych dystansach dla poszczeg6lny

niepelnosprawnych, nordic walking.
24 maja - Koncert Rockowy w Klubie Re

byla jednodniowym charytatywnym festiwalem

Animations, Iscariota, Post Profession, ale takhe I

Doss i Hoax. Koncert zorsanizowala firma Dai
Sosnowca. Cegielkg na wejSciu moZna bgdzie ku

siQ licytacja r6znych gadZetow m.in. plyty
30 maja - koncert w Sali koncertowej Muza pt
Edith Piaf, francuskie szlagiery oraz przeboje E
Preverla i Haliny PoSwiatowskiej - Spiewala gwi

a VIS - Marta Baszyriska. Artystka jest sosnowi

Z wyksztalcenia Pani Marta jest lekarzem -
Medicum Uniwersytetu Jagielloriskiego w Krako
31 maja - wyjazd integracyjny dla dzieci osie
Goczalkowtc i Pszczyny. Zwiedzali:imy piEkne

zaprojektowane w roZnych stylach i walorach estet

Pszczyny. Zwiedzlhlmy zamek oraz ogrody wraz

. Wylonienie laureat6w, przygotowanie
ji Miejskiej w Sosnowcu

to juz pi4ta akcja tej plac6wki .

zas festynu rodzinnego smakolyki wraz
w zamran za datek zlo\onv do ouszki
raz szosly zorganlzowac Koncert na rzecz

. Tegoroczny koncert, podobnie jak
i wykonawcy zachwycili publicznoSi

kowalo tafica, Spiewu, recytacji.
m konkursu plastycznego w Centrum

e ,,Zonkilowe serce" udzial wziglo 82

riach wiekowych, a w konkursie ,,

57 uczestnik6w, Wspotorganizatorem i
emii Sztuk Pigknych w Katowicach.

ty plastyczne w ASP.
jnej edycji kampanii ,,Pola Nadziei" -

Srednich oraz maluchy z przedszkoli,
banery i flagi przemaszerowali ulicarni
idarvzowania sie z osobami nieuleczalnie

o 2 tys. osob.
ursu literackiego ,, Poezja pelna nadzier"
" (autor listu ma za zadanie zachqcic

Lj 4c korzySci plyn4ce z bezinteresownej
aI wziglo 22 uczestnik6w
wcu uplyngla pod haslem ,,ZdobqdL swoje
ieralo budowg stacjonarnego hospicjum w
j4 tradycjg, zorganrzowane zostalo po raz

Prezydenta Miasta. Biegowi towarzy szyla
rakciami. Na scenie artySci prezentowali

ypadku biegu otwartego dla wszystkich
ularz zgloszeniowy. Towarzyszyly mu

h kategoriach: bieg dla dzieci, dla osob

ium. Impreza pod nazw4 Rock & Help
uzyki gitarowej. Jako gwiazdy zagraly

ne zespoly: Disephia, In Sanity, Hostile
Help, zaprzyjaLniona agencja opieki z

: juZ za l0 zl., a w czasie koncertu odbyla

autografami wystgpuj4cych muzyk6w.

,,Chanson Paris" - najpigkniejsze piosenki

Demarczyk, a takLe wiersze Jacquesa

a scen mvzycznyeh, artystka Teatru VIS
nk4, absolwentk4 LO im . St. Staszica.

onczvla Wvdzial Lekarski Colleeium

ych, pracownik6w i wolontariuszy do

v KAPIAS w Goczaikowicach Zdroiu -
nych. Potem przejechaliSmy do

...'t
T-

skansenem. Po wsp6lnym spacerze



07 patdziernika - sadzenie cebulek zonkilowych
l0 patdziernika - uroczysta, roczna msza Sw. w

chetnie zasiedliSmv do biesiadneso stolu. aby z obiad.
mieScie oraz wok6l hospicjum

z obecnoSci4rze Sosnowieckiej
ks.biskupa G.Kaszaka.
17 paLdziernika - koncert Mieczyslawa ka w Sali koncertowei Szkoly Muz. To
juz kolejny tradycyjny koncert pu2dziemikowy, na tory pozyskaliSmy Srodki w ramach
k o nkurs u na zor ganizo wani e impr ezy up am i gtn i aj ej rocznicg Smierci ks.J. Twardowskiego
I listopada - zbi6rka na cmentarzu komunal m
I grudnia - dziefi wolontariusz \roczystoSd w siedzibie zorganizowana przez Gim.nr 1 3

4 grudzieri - Mikolaj dla dzieci osieroconych, p
ju2 zor ganizowana przez Sz. Podst.nr23

wnik6w i wolontariuszy, tradycyjnie

18 grudnia - Jaselka zorganizowaneprzezSz.
21 grudzierfi - wigilia w siedzibie hospicyjnej
wolontariuszy zudzialem naszych goSci ks. Bisk

Eta otowaf do budowv hosnicium stac
Gmina przekazala nam budynek S koly Uslugowej wraz z dzialkq przy

chwal4 Rady Miasta i sporzqdzonymiul.H.Dobrzafrskieso 13 1. Zsodnie z
kalkulacjami, budynek szkoly zostal kazanv stowarzvszeniu na wlasnoS6 z
bonifikata 99% . a dzialka na wieczyste uZltkowanie. Ekwiwalent lo/o stanowila
kwota 21.23.331,64 brutto, a corocznie ui zac bgdziemy podatek od wieczystego
uzvtkowania sruntu w wysokoScr 2L.57 .77
Sporz4dziliSmy inwentaryzacjE budynku
Sporz4dzili Smy proj ekt architekto niczno - wlanego opartego na doSwiadczeniach
wlasnych oraz hospicj6w z miast oSci

4.

5

OtrzymaliSmy pozwolenie na budowg trum hospicyjnego polegaj4cego na

adaptacji budynku szkoly i jego rozbudo
ZlozyliSmy w wymaganym terminie do 3Olistopada 2015r. wniosek do Urzgdu
Marszalkowskieso o dofinansowanie ji i rozbudowy szkoly na Hospicyjne

Centrum Opiekufrczo-Rehabilitacyjno-P
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio

ychologiczne w ramach Srodkow
Inego w ramach Osi Priorytetowej X

Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczn i zdrowotna, Poddzialania 10.2.1 Rozw6j
i chronionego oruz infrastruktury uslugmieszkalnictwa socjalnego, ws

spolecznych - ZIT Regionalnego P
naIata2014-2020.

u Operacyjnego Wojew6dztwa Sl4skiego

Aby domkn46 monta? finansowy
promesg kredytow4. Promesa zaaran

wniosku aplikacyjnym pozyskaliSmy
wana zostala awaryjnie, na okolicznoSc

zabezpieczenia plynnoSci prowadzenia in :stycji, w sytuacji gdyby wplyw z loh w
zalqcy.Iipcu 2015r. i w lipcu 2016r. byi niewyst

1

8.

9.

WytoniliSmy zgodnie z procedur4 ia rynku specjalistycznej ftmy, kt6ra w
imieniu stowarzyszenia bgdzie pro zic nadzor inwestorski nad pracami

budowlanymi w trakcie trwania 15- mi j inwestycji.
W 2016r. doprowadzona zostanie kanali a do budynku szkoly. Dzigki zyczliwemu
podej Sciu Zarzqdu Wodoci4gow Sosnowi
przedtuhenie kanahzacj i na ul. Porgbskiej .

ich w 2015r. zmodyfikowano projekt o

Wyst4piliSmy z wnioskiem o wydani zgody na usunigcie drzew starych,

zagr aZaj qcy ch b ezpi e c zef stwu o raz

oraz ks.J.Szkoca i ks. G.Noszczyka

6
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W roku 2015 Hospicjum pozyskalo lEcznie2.74l.
przyclrod6w jest wplyw z NFZ 1,6 mln. zt , drugq
453 tys. zL W 2015r. znacznq kwot4 byl r6wniez
rzeczbudowy i funkcjonowania Hospicjum Sw. Tr

2015 r.

'5,68 zl przychod6w. Gl6wnym zr6dlem
>zycja co do wysokoSci jest wplyw z lYo
'plyw 400 tys. zl darowizny z Fundacji n
rasza Ap.

Rodzaj przychodu

Przychody og6fernr za

poprzedni rok
obrotowy

bieiqcy rok
obrotowy

1. Przychody statutowe og6lem, w tym: 2 464 883,56 2 689 408,47

a) dotacje, w tym: 68 563,49 34 250,00

dotacje z budzetu gminy 43 225,80 34 250,00

- dotacje z budzetu paristwa 25 337,69

b) darowizny od os6b fizycznych 24 309,80 47 274,35

c) darowizny od os6b prawnych 56 846,9r 456 709,56

d) L% podatku 444 540,82 453 s36,53

e) przychody NFZ 1_ 390 030,87 1.670 057.04

f) nawiqzki 200,00 t 694,00

g) zbiorki publiczne 32 698,36 22 573,38

h) skfadki cztonkowskie 706,50 9r7,00

i) przychody z dziafalnoSci statutowej odplatne
po2ytku publicznego

2396,6L

j) dodatnia roznica miqdzy przychodami a kosz

roku ubiegtym przeznaczona na przychody roku o

ami w
) rot.

446 986,8r

2. Pozostafe przychody 1060,80 L5 327,49

3. Przychody finansowe 45 870,59 36 559,72

2 gLL E14,95 2741 295,68

tqczne koszty poniesione w 2015r. wyniosty 1.

koszty zwiqzane z naszA dziatalnoSciq statutow
dotyczyly pozyskanej promesy kredytowej, kt6ra :

w skfadanym wniosku do Urzqdu Marszafkowskieg

rl) r.

78.L05,57 zl. Byfy to przede wszystk

. Koszty finansowe w kwocie 5 tys.

anowita zabezpieczenie wkfadu wlasne

tm

zl

go



Wvnik finansowv 2015r.

Rok 2015 zakoiczyt siq dodatnim wynikiem fina

ten sktada siq przede wszystkim odpis 1% w kwo

rzecz funkcjonowania i budowy Hospicjum 5w. T

przeznaczony bqdzie na dziatalno6i statutowq w

Sosnowiec, 17 .05.2O16r.

Matgorzata Czapla - Prezes

Ewa Mqzyk - Wiceprezes Za

Beata Bandura - Skarbnik

M a rzen a Swoboda-Dzidecz

Andrzej Klimczak - Cztonek

-fc-

wym w kwocie 1.063.190,1121. Na wynik

e 453 tys. zt oraz darowiznaz Fundacji na

asza Ap. w kwocie 400 tys. zf. Caty zysk

na planowanq inwestycjq.

Zatwierdzono:

a rzqd u


