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Sprawozdanie 
 

Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia  
Przyjaciół Opieki Paliatywnej  
w Bartoszycach  za 2012 rok 

  

Działania w roku 2012: 

 

Program stypendialny, realizowany przez Fundusz Dzieci Osieroconych. 

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 
Bartoszycach współpracując od wielu lat z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku. przystąpiło do 
programu stypendialnego, realizowanego przez Fundusz Dzieci Osieroconych. 

Celem programu stypendialnego, prowadzonego w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych 
jest pomoc w rozwoju zainteresowań językowych, sportowych, artystycznych. Jednocześnie 
pomoc w nadrobieniu zaległości szkolnych, korepetycje z przedmiotów ścisłych itp. 

W roku szkolnym 2011/2012 stypendia w kwocie 1600zł/na osobę otrzymało 5 dzieci z 
rodzin osieroconych. 

W roku szkolnym 2011/2012 stypendia w kwocie 1600zł/na osobę otrzymało 3 dzieci 
z rodzin osieroconych z naszego powiatu.  

 Turniej "Zagrajmy dla Bogusia" 

Stowarzyszenie RUBIN wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Opieki Paliatywnej w Bartoszycach zorganizowało 15.04.2012 r. na boiskach ORLIKA 
przy ul. Bema Turniej Charytatywny Piłki Nożnej „Zagrajmy dla Bogusia”.  

W czasie trwania turnieju prowadzona była loteria fantowa i licytacja stroju reprezentacji 
Polski, zespoły wpłacały wpisowe –wszystkie zebrane środki w kwocie 1.850,-zł. 
przeznaczono na pomoc rodzinie Bogusia Krasowskiego. 

OgólnopolskaAkcja ,,Pola Nadziei”   

W maju 2012r Stowarzyszenie wzięło udział w kolejnej Ogólnopolskiej Akcji ,,Pola Nadziei”   

Żonkil symbol nadziei –  kwiaty zakupiono i wręczano przechodniom za dobrowolną opłatą. 



Podczas zbiórki w trakcie koncertu charytatywnego na Placu Westerplatte 04.05.2012r  
wolontariusze zebrali 195, 22 zł. 

 „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. 

W ramach stałej współpracy z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku , Funduszu Dzieci 
Osieroconych zrealizowano kolejne działanie Stowarzyszenia - „Uśmiech Dziecka na 
Dzień Dziecka”. Upominki o wartości po 100zł otrzymało 6 dzieci z terenu działania 
naszego Stowarzyszenia – powiatu Bartoszyce. 

Przyznaną przez Urząd Miasta dotację w kwocie 4000 zł Zarząd przeznaczył na zakupienie 
aparatu do masażu limfatycznego. Całkowity koszt aparatu wraz z dodatkowymi mankietami 
na kończyny górne wyniósł 6750 zł. Brakującą sumę tj. 2750 zł przeznaczono ze środków 1% 
podatku dochodowego 

 Projekt "Inwestuj w siebie-reintegracja zawodowa i społeczna" 

Od 1 stycznia 2012r. Federacja FOSa realizuje projekt „Inwestuj w siebie reintegracja 
zawodowa i społeczna” we współpracy z Gminą Miejska Kętrzyn/Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Stowarzyszeniem Opieki Paliatywno-Hospicyjnej 
„Pomocna Dłoń” w Braniewie oraz z Niepublicznym Zakładem Medycyny Paliatywnej w 
Bartoszycach wspieranym przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki 
Paliatywnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie aktywności 
zawodowej i społecznej 45 osób bezrobotnych z powiatu braniewskiego, kętrzyńskiego, 
bartoszyckiego poprzez wykształcenie ich na opiekunów medycznych z nadaniem uprawnień 
do wykonywania zawodu.  
W 2013 roku 8 uczestników z każdej grupy będzie brało udział w kursie prawa jazdy. 

Centrum Wolontariatu 

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. 

Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z prośbą do Burmistrza Miasta o bezpłatne użyczenie 
pomieszczeń przy ul. Hubalczyków 2 z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Wolontariatu. 
Obligatoryjne opłaty za możliwość korzystania z mediów tj. energia świetlna, woda bieżąca, 
kanalizacja, odpady komunalne. 

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia zrezygnowały ze współpracy z Nowatorskim 
Ośrodkiem Rozwoju Artystycznego 'NORA. W związku z tym podjęto decyzję o przekazaniu 
całkowitej odpowiedzialności za korzystanie z pomieszczeń przy ul. Hubalczyków 
organizacji 'NORA', z którą wcześniej były podjęte działania wspólnego prowadzenia 
Centrum Wolontariatu. 

W ramach współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego Nasze Stowarzyszenie współorganizowało  Spotkanie Organizacji Socjalnych 



„Oblicza Wolontariatu”, które obyło się w dniach  21-22 września 2012 r. w Bartoszycach w 
hotelu ,,Bartis”. 

Kampania ,,Hospicjum To Też Życie”  
i Akcja ,, Znicz Pamiętam”  
 
- w dniach 15.10.2012 – 25.11.2012 odbyły się trzy koncerty charytatywne w 
Bartoszyckim Domu Kultury podczas, których wolontariusze z LO im. Stefana 
Żeromskiego pod opieką koordynatora sprzedawali znicze z logo naszego 
Stowarzyszenia. 
- w dniach 27.10 – 2.11. 2012 r trwała Akcja ,, Znicz Pamiętam” z udziałem 
młodzieżowego wolontariatu i wolontariatu 50+ 
- podsumowując wszystkie elementy kwesty zebrano 2449,20, gdzie koszt zniczy i 
naklejek wyniósł 750 zł, to daje zysk 1699,20 zł. 
Za pozyskane fundusze zakupiono koncentrator tlenu. Brakującą kwotę przeznaczono 
z wpływów 1% podatku dochodowego.  
 
 
 

Stała współpraca z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego FOSa : 

- zorganizowano 10 świątecznych paczek dzieciom osieroconym, które 21 grudnia 
2012 zostały rozwiezione i dostarczone do adresatów przez dwie wolontariuszki z LO 
i kierowcę – wolontariusza 50+ . Wszyscy byli w strojach mikołajowych. 
- odebrano z FOSy i przekazano paczkę świąteczną mieszkańcom DPS w 
Bartoszycach 
Sekretarz naszego Stowarzyszenia Stanisława Marta Kosmala weszła do Zarządu 
FOSy na stanowisko Skarbnika.  
 
Stowarzyszenie pozyskało kolejnego członka Panią Elżbietę Pudlik. 

 

 

 

 

 

 

 


