SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
„TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM” ZA ROK 2012

1. DANE ORGANIZACJI :
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum
ul. Wysoka 3
89-600 Chojnice
KRS
0000241855 ( data wpisu 23.09.2005 r. )
NIP
555-200-59-20
REGON 220112208
ZARZĄD W 2012 ROKU
Prezes – Małgorzata Kaczmarek
Wiceprezes – Mariola Henszke
Wiceprezes – Robert Nowak
Skarbnik – Bernadeta Klunder
Sekretarz – Barbara Spitzka
Członek – Kamila Remus
Członek – Jadwiga Paterka
KOMISJA REWIZYJNA W 2011 ROKU
Alicja Miernik
Stefania Grzonkowska
Halina Jażdżewska
Członkowie – 48
Wolontariusze - 20

2. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
Celem Stowarzyszenia jest dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszanie mające na celu
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi idei
hospicyjnej, pomocy i sprawowaniu profesjonalnej opieki ludziom dotkniętym chorobą
nowotworową oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek
organizacyjnych, które podejmują takie działania .
3. STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ BEZPOŚREDNIE
DZIAŁANIA .
 Nieodpłatną specjalistyczną opiekę paliatywną na terenie Powiatu Chojnickiego a także
Człuchowskiego w domu chorego w końcowym okresie jego życia.. W roku 2012 objęto
opieką 121 pacjentów w tym zgonów było 63 i wypisów 6.
 Opieke medyczna prowadziło 2 lekarzy specjalistów :
- Małgorzata Kaczmarek
- Bernadeta Klunder
oraz 5 pielęgniarek
- Mirosława Sikorska
- Wiesława Ciesielska
- Hanna Toda
- Aleksandra Kroplewska
- Aniela Grala
 Prowadziło darmową wypożyczalnię sprzętu medycznego :
- Wózki inwalidzkie – 14
- Materac p/odleżynowy - 46
- Toalety przenośne - 8
- Koncentratory tlenu - 13
- Nebulizator elektryczny - 3
- Łóżka szpitalne - 17
- Chodziki - 23
- Ssak- 2
- Aparat RR – 1
- Lampa Bioptron - 1
Ze sprzętu skorzystało 126 osób
 Szkolenie rodzin chorego w prawidłowej opiece w warunkach domowych.
 Niosło wsparcie moralne rodzinie w czasie choroby.
 Prowadziło działania w kierunku rozbiórki części starego budynku przy ul. Strzeleckiej 89
oraz wybrano biuro projektowe do opracowania koncepcji oraz projektu budowy nowego
hospicjum stacjonarnego.
 Powołano Komitet Budowy Hospicjum Stacjonarnego w Chojnicach.
 Propagowanie działalności wśród młodzieży i społeczeństwa ( parafie, szkoły, Radio
Weekend, Gazeta Pomorska, Portal Chojnice 24 )
 Udział w Kampanii „Hospicjum To Też Życie „ ( koncert)
 Propagowanie i kolportaż ulotek 1 % o p.p.
 Zakup materiałów medycznych, opatrunkowych, leków oraz sprzętu medycznego.

 Aktualizacja strony internetowej
 Biuro czynne w każdy poniedziałek w godz. 13.00 – 17.00. W biurze dyżury pełnią
wolontariuszki Barbara Kaczmarek, Jadwiga Paterka i Mariola Henszke.
 Przygotowanie figurek gipsowych , ramek, wieszaków, skrzyneczek , kartek przez
wolontariuszy TPH na festyn i koncert.
 Redagowanie, drukowanie podziękowań i życzeń świątecznych sponsorom i sympatykom
TPH.
 Przygotowanie paczek świątecznych dla podopiecznych ( finansowe wsparcie przez fundację
holenderską Kunkering Alberta Menheere ).
 Przygotowanie drobnych upominków z okazji Dnia Chorego dla podopiecznych.
 Uczestniczenie w uroczystościach żałobnych pacjentów objętych opieka TPH i osób
związanych z TPH
 Udział w konferencjach i szkoleniach kadry medycznej
- 25-26 maja 2012 r. VII Kongres Akademii Po Dyplomie – Interna.
Udział Małgorzata Kaczmarek
- 19-21 październik 2012 r. Konferencja Jubileuszu X – lecia Polskiego Towarzystwa
Medycyny Paliatywnej. Udział Małgorzata Kaczmarek.
- 4-6 października 2012 r. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
w Krakowie. Udział Bernadeta Klunder
 Organizacja i uczestnictwo w imprezach :
- 28.01.2012 r. Odbyło się I Bal Charytatywny TPH
- 10.06.2012 r. – Fosa Miejska – Chojnickie Aniołowo. VI charytatywny festyn
zorganizowany przez członków i wolontariuszy TPH..W części artystycznej udział wzięli
lokalni artyści i zespoły oraz przedszkolaki i uczniowie szkół z Chojnic. Na festynie była
możliwość degustacji grochówki , kiełbasek, waty cukrowej, ciasta domowego wypieku.
Prowadzona była również sprzedaż cegiełek i losowanie nagród.
Festyn miał na celu zgromadzenie środków na prowadzenie hospicjum domowego oraz
promowanie idei hospicyjnej.
- 10.11.2012 r. W ramach „Kampanii Hospicjum to też życie” oraz z okazji Dni Opieki
Paliatywnej w Chojnickim Domu Kultury odbył się koncert pt. „ Miłość jest
najważniejsza „ oraz poczęstunek przybyłych gości.
- 19.12.2012 r. Wigilia Hospicyjna .Stołówka Gimnazjum nr 1 w Chojnicach. Udział wzięli
kapłani, członkowie, wolontariusze i sympatycy TPH.
 Akcje Ogólnopolskie :
- 06.10.2012 r. – Rozpoczęcie Akcji Znicz. Zakupiono 4000 szt. zniczy. Sprzedaż odbyła
się w parafiach miasta i gminy Chojnice. W akcji brali udział członkowie i wolontariusze
TPH.
 Msze Święte
Uczestnictwo w comiesięcznych mszach świętych odprawianych za zmarłych pacjentów
naszego hospicjum i ich rodzin w Domu Zakonnym Sióstr Franciszkanek w Chojnicach przy
ul. Wysokiej.
 Spotkania :
- 30.01.2012 r. 15.09.2012 spotkanie z delegacją Fundacji Kienkeurig z Holandii w sprawie
omówienia dalszej współpracy pomiedzy TPH a Fundacją.
- 05.12.2012 r. w Ratuszu spotkanie założycielskie Komitetu Budowy Hospicjum , na które
przybyli Włodarze z Miasta i Gminy Chojnice , Konarzyn i Brus jak również osoby
chcące wesprzeć budowę hospicjum .

4. UCHWAŁY :
-

Nr 1/2012 w sprawie ukonstytuowania się nowego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Hospicjum w Chojnicach
Nr 2/2012 w sprawie wyznaczenia pełnomocników do reprezentowania
i dysponowania nieruchomością położoną przy ul. Strzeleckiej 89 w Chojnicach.
Nr 3/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdanie merytorycznego Zarządu z działalności za
rok 2011.
Nr 4/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2011.
Nr 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2011.
Nr 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
Nr 7/2012 w sprawie powołania nowego członka do Zarządu.
Nr 8/2012 w sprawie pobierania kaucji zwrotnej za wypożyczany sprzęt medyczny.
Nr 9/2012 w sprawie powołanie Komitetu Budowy Hospicjum „ Towarzystwa Przyjaciół
Hospicjum „ w Chojnicach

5. INFORMACJA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ :
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach nie prowadzi działalności gospodarczej.
6. POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum pozbawione jest dofinansowywania z organów NFZ.
Z tego względu organizacja działa na zasadzie pełnego wolontariatu. Dotyczy to zarówno
personelu medycznego jak i pozostałych komórek działających w stowarzyszeniu. Od samego
początku swojego istnienia TPH pozyskiwało i nadal pozyskuje środki finansowe dzięki
organizowaniu różnorodnych imprez charytatywnych jak również gromadzi składki członkowskie
oraz dary pieniężne i rzeczowe.
Jako organizacja pożytku publicznego Stowarzyszenie podjęło działania informacyjne związanej
z pozyskiwaniem odliczeń 1% od podatku podatników. Przygotowane zostały ulotki
informacyjne i rozprowadzono je w wielu instytucjach i urzędach oraz osobach indywidualnych.
7. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012 rok.
Sprawozdanie stanowi bilans, rachunek wyników i informacja dodatkowa do bilansu ( jako
załączniki).
Obecny Zarząd:
Prezes Małgorzata Kaczmarek...........................................
Wiceprezes Mariola Henszke .............................................
Wiceprezes Robert Nowak ................................................
Skarbnik Bernadeta Klunder ..............................................
Sekretarz Barbara Spitzka ...................................................
Członek Kamila Remus ......................................................
Członek – Jadwiga Paterka …………………………...

