
Bartoszyce 29.05. 2014 

 

 

Sprawozdanie 

 
Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia  

Przyjaciół Opieki Paliatywnej  

w Bartoszycach  za 2012 rok 
  

Działania w roku 2013: 

Istotnym elementem działalności Stowarzyszenia jest współpraca z innymi Stowarzyszeniami 

a także przedsiębiorcami. Pracownicy-wolontariusze świadczą na rzecz potrzebujących, a 

firma wspiera ich w tych działaniach i w zależności od swej kultury organizacyjnej deleguje 

pracownika jako wolontariusza w czasie pracy, przekazując pomoc rzeczową, wsparcie 

logistyczne lub finansowe.  

Zarząd podjął decyzję o kolejnej akcji wolontarystycznej zaplanowanej na 8 marca 

2013 w ramach współpracy z Kompleksem wypoczynkowo – rekreacyjnym 

DWOREK DĘBÓWKO przy udziale wolontariuszy z LO im. Stefana Żeromskiego. 

Zorganizowano loterię fantową. Ze sprzedaży fantów pozyskano 915 zł, którą 

przeznaczono na zakup 2 materacy p. odleżynowych i drobnego sprzętu m.in. rękawic 

ochronnych do Hospicjum Domowego 

Program stypendialny, realizowany przez Fundusz Dzieci Osieroconych. 

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w 

Bartoszycach współpracując od wielu lat z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku kontynuuje 

działania 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 2012/2013 stypendia w kwocie 1600zł/na osobę otrzymało 4 dzieci z 

rodzin osieroconych z naszego powiatu. 

Na rok szkolny 2013/2014 Specjalnie dla potrzeb obecnej kampanii zostały stworzone jeszcze 

dwie dodatkowe możliwości pomocy dzieciom: 

- puszki, do których zbierane są pieniądze na konkretne dziecko. My pobraliśmy i 

wystawiliśmy na stacjach paliw w Bartoszycach dwie puszki. Otwieranie puszek zaplanowane 

jest na wrzesień 2014r. 

 

- oraz last but not least. Na portalu siepomaga.pl. Fundacja Hospicyjna założyła wirtualne 

http://fundacjahospicyjna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=352


skarbonki-słoniki, przypisane konkretnym dzieciom, z krótkimi informacjami o każdym z 

nich. Zgłosiliśmy jedną dziewczynę z rodziny osieroconej. 

 

 

 

„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. 

 

Zorganizowano zbiórkę publiczną na rehabilitację Dominiki Chruściel, która jest 

chora na dziecięce porażenie mózgowe. Stan zdrowia Dominiki wymaga stałej 

specjalistycznej rehabilitacji. Udział w turnusie rehabilitacyjnym jest kosztowny  

i znacznie przewyższa możliwości finansowe rodziców Dominiki. Akcję 

zaproponowali uczniowie LO w Bartoszycach - wolontariusze współpracujący z 

naszym Stowarzyszeniem. Zbiórkę przeprowadzono w dniach 12-13 czerwca 2013r. 

W czasie akcji wolontariusze zebrali łączną kwotę 600 zł ( sześćset złotych), która została 

wpłacona na konto Fundacji w Warszawie „Zdążyć z pomocą” – Dominika Chruściel.   

 

 

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 

 

Wynikiem „Miejskiego Programu Profilaktyki Chorób Nowotworowych”, w 

Bartoszycach co roku organizowana jest kampania mająca na celu uświadomienie 

mieszkańcom miasta istotę tych ważnych dla zdrowia i życia problemów. W roku 

2012  uwaga skupiona była na tzw. nowotworach kobiecych, czyli raku piersi i szyjki 

macicy, a rok 2013 w Bartoszycach był rokiem profilaktyki raka prostaty. 

Dnia 15 czerwca 2013r. od godziny 11:00 na Placu Konstytucji 3 – go Maja wzięliśmy 

udział w tym przedsięwzięciu z pełnym zaangażowaniem naszych wolontariuszy. 

 

Kampania ,,Hospicjum To Też Życie”  

i Akcja ,, Znicz Pamiętam”  

 

 

Partnerami kampanii w naszym mieście były: Urząd Miasta Bartoszyce, 

Bartoszycki Dom Kultury oraz Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 



Jednym z elementów Kampanii była uliczna akcja Znicz –Pamiętam, która  rozpoczęła się od 

28 października i trwała 4 dni.  

Na przełomie października i listopada prowadziliśmy akcję informacyjną na ulicach naszego 

miasta propagując ideę wolontariatu hospicyjnego sprzedając symboliczne znicze.  

Były to następujące sprzedaże m.in. w Bartoszyckim Domu Kultury podczas wydarzeń 

kulturalnych w dniach: 

- 19 października 2013 (sobota) godz. 19:00 Warmia Folk 

- 11 listopada 2013 (poniedziałek) godz. 16:00 Koncert NIEPODLEGŁOŚCIOWY 

- 24 listopada (niedziela) godz. 16:00 Koncert Muzyki Złotego Wieku   

- znicze były także udostępnione do sprzedaży w siedzibie BUTW 

W trakcie koncertów publiczność została poinformowana o celach X Kampanii społecznej 

,,Hospicjum to też Życie” a także o idei opieki paliatywno-hospicyjnej. 

Od 28 do 31 października na ulicach naszego miasta przed Świętem Zmarłych 

prowadziliśmy 4- dniową akcję ZNICZ Pamiętam. 

Podczas całej akcji Znicz – Pamiętam (włączając koncerty charytatywne) pozyskano kwotę 

1413,89 zł. od której należy odjąć koszt zakupionych zniczy i naklejek  tj. 422,95 zł 

.Pozyskana kwota 990,94 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu koncentratora 

tlenu. 

Stała współpraca z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego FOSa : 

- 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. Projek współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu, to 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 brało udział w kursie prawa jazdy. 

W wyniku przeprowadzonych działań do projektu rekrutowano z powiatu bartoszyckiego 

łącznie 19 osób. Ostatecznie 14 uczestników ukończyło wszystkie działania w projekcie,  

w tym także uzyskało kwalifikacje opiekuna medycznego. Z tych 19 osób rekrutowanych do 

udziału w projekcie 8 osób podjęło pracę.  

Pięcioosobowa grupa bartoszyckich uczestników projektu była zainteresowana świadczeniem usług 

opiekunki/opiekuna medycznej/medycznego pod egidą naszego Stowarzyszenia. Zgłoszono się z 



prośbą o pomoc w złożeniu oferty do Burmistrza Miasta Bartoszyce na takież usługi. Oferta została 

złożona, ale niestety nie było możliwości wejścia na rynek. 

- Świąteczna paczka 

- w grudniu zorganizowano 10 świątecznych paczek dzieciom osieroconym, które 

zostały rozwiezione i dostarczone do adresatów przez członkinie Stowarzyszenia. 

 

W 2013 r. udzielono rekomendacji dla Stowarzyszenia Dar Przymierza na rzecz Domu 

Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 

 

 

Zarekomendowano dwoje nowych członków Stowarzyszenia i przyjęto deklaracje 

wstąpienia w nasze szeregi. Stowarzyszenie pozyskało dwoje nowych członków: 

Halinę Chmielewską i Jana Leganowicza 

 


