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Sprawozdanie 
 

Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia  
Przyjaciół Opieki Paliatywnej  
w Bartoszycach  za 2011 rok 

  

 

W dniu 9 marca  2011r. odbyło się Walne Zebranie Członków 
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 
Bartoszycach na którym wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia za ostatni rok. Walne Zebranie przyjęło sprawozdanie 
finansowe przedstawione przez Komisję Rewizyjną W związku z zakończeniem 
kadencji kolegi Edwarda  Jany Walne Zebranie Członków  dokonało  wyboru  
nowego Prezesa, którym został kolega Mariusz Pilas. Zostały złożone 
podziękowania odchodzącemu Prezesowi za jego dotychczasową pracę i 
zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia. W trakcie zebrania dokonaliśmy 
zmian w naszym Statucie ze względu na zachodzące zmiany w ustawodawstwie. 
Wytyczone zostały cele na kolejny rok działalności Stowarzyszenia.    
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Bartoszycach w dniu 7 kwietnia 2011r. dokonało zakupu sadzonek żonkili. 
Związane to było z rozpoczęciem akcji na terenie Miasta pod  hasłem „Pola 
Nadziei”. Miejsce w którym zostały zasadzone sadzonki zostało oznaczone 
tablicą, którą również zakupiliśmy w ramach akcji. Kontynuacją akcji 
rozpoczętej w kwietniu był zorganizowany w dniu 9 maja koncert na Placu 
Westerplatte dzięki dużemu zaangażowaniu się młodych ludzi jako 
wolontariuszy w którym wzięły udział zespoły muzyczne jak również zespoły 
taneczne oraz wykonawcy indywidualni z terenu naszego Miasta. W trakcie 
trwania koncertu wolontariusze kwestowali w mieście  na rzecz naszego 
Stowarzyszenia. W wyniku tej akcji nasi wolontariusze zebrali 929,74 zł.  

Na początku maja Stowarzyszenie dokonało zakupu 2 koncentratorów ze 
środków jakie pozyskano z dotacji od Urzędu Miasta Bartoszyce w kwocie 4000 



zł. Jak również ze zbiórki w trakcie jesiennej akcji „Znicz Pamiętam” ogólny 
koszt zakupu koncentratorów to 5201 zł. 

Czerwiec, to w Stowarzyszeniu czas kolejnych zakupów. Zakupiliśmy  
materace przeciwodleżynowe oraz ssak przenośny za ogólną kwotę 3272 zł. 
Środki te pozyskane były z 1% za rok 2010. 

 Dzięki ścisłej współpracy Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenie 
Przyjaciół Opieki Paliatywnej z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku  udało się 
pozyskać środki i ufundować stypendium  dla dziecka osieroconego w kwocie 
750 zł. które było  wypłacane od marca 2011r.   

Kolejnym etapem współpracy z Fundacją było  wytypowanie pięciorga 
dzieci osieroconych do upominku z okazji Dnia Dziecka. Każdy upominek, to 
koszt 100zł. 

We wrześniu 2011 w ramach Akcji Pola Nadziei posadzono cebulki 
żonkilowe na przydzielonej przez Urząd Miasta rabacie w centrum miasta. 

Od października do grudnia uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej kampanii 
Hospicjum to też życie : 

- koncert charytatywny 

- Akcja Znicz Pamiętam 

- spotkanie edukacyjne dla wolontariuszy  

W październiku wytypowano  pięcioro dzieci osieroconych do 
stypendiów. Kwota stypendium, to 200 zł miesięcznie na każde dziecko. W roku 
szkolnym 2011/2012. 

Przy wsparciu merytorycznym ze strony Federacji Organizacji Socjalnych 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa utworzono Centrum 
Wolontariatu. Za prowadzenie odpowiedzialne są dwie organizacje. Nasze 
Stowarzyszenie i NORA. 

W celu pozyskiwania funduszy zewnętrznych przy realizacji zadań 
statutowych członkowie Stowarzyszenia wystąpili z Projektem Bliżej siebie – 
rozwój wolontariatu w opiece paliatywnej do  Polsko - Amerykańskiej Fundacji 
Wolności RITA. 

Projekt został oceniony pozytywnie lecz nie dofinansowany. 



W Elblągu obyła się Konferencja która została zorganizowana przez 
organizację pozarządową „FOSa” tematem Konferencji było omówienie czym 
jest Wolontariat i jego rola. W konferencji tej udział wzięło czworo członków 
naszego stowarzyszenia.  

Kolejna Konferencja w jakiej wziął udział Zarząd naszego 
Stowarzyszenia to Konferencja  Paliatywna która odbyła się w Krynicy 
Morskiej 

Stowarzyszenie jest członkiem sieci PALIUM przy Federacji Organizacji 
Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie w ramach 
współpracy członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w półrocznej Szkole 
Liderów Ekonomii Społecznej” i półrocznej Szkole,,Animatorów Społecznych”. 

 

 


