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Sprawozdanie 

 
Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia  

Przyjaciół Opieki Paliatywnej  

w Bartoszycach  za 2014 rok 
  

Działania w roku 2014: 

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 2013/2014 stypendia w kwocie 1000 zł/na osobę otrzymało  2 dzieci z 

rodzin osieroconych. 

„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 4 dzieci z terenu działania 

naszego Stowarzyszenia – powiatu Bartoszyce. 

 

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 

 

Bardzo istotna jest dobra współpraca Organizacji Pozarządowych z JST. 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS z Ruciane – Nida 

ukierunkowano właśnie na tę płaszczyznę. 

Zaproszono do uczestnictwa 3 członków naszego Stowarzyszenia w projekcie 

„Współpraca to podstawa!” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki  - Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego 

sektora, poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego. 

Nr projektu: POKL.05.04.02-00-G50/13. Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 



Odbyło się 6 zjazdów roboczych a następnie została zorganizowana wizyta studyjna 

do Białegostoku„ Modele Współpracy JST-NGO’s w województwie podlaskim” 

- W maju 2014 do Urzędu Miasta Bartoszyce złożono Ofertę realizacji zdania publicznego  

Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomagania leczenia 

skutków chorób. Tytuł oferty Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych.  

Oferta została rozpatrzona z wynikiem pozytywnym, co skutkowało dofinansowaniem zakupu 

koncentratora tlenu. 

Realizacja całego zadania  była w okresie od maja 2014r do grudnia 2014r 

 

 

Kampania ,,Hospicjum To Też Życie”  

i Akcja ,, Znicz Pamiętam”  

W ramach działań XI kampanii społecznej „Hospicjum to też Życie” trwającej od 

11.10 do 31 .12. 2014r nasze Stowarzyszenie zorganizowało kilka akcji na terenie powiatu 

bartoszyckiego we współpracy z kilkoma jednostkami i organizacjami tj.: 

Urząd Miasta Bartoszyce 

 Bartoszycki Dom Kultury. 

Stowarzyszenie ,,Łańcuch wzajemności” 

Sieć PALIUM – zrzeszenie Organizacji paliatywnych Województwa warmińsko – 

mazurskiego . 

Położono nacisk na realizację zadania : 

Profesjonalizm w działaniu - Wzmocnienie potencjału organizacji paliatywnych 

Województwa  Warmińsko – Mazurskiego. 

- 11 listopada 2014 (wtorek) godz. 15:00 Koncert NIEPODLEGŁOŚCIOWY 

- 14 listopada (piątek) godz. 18:00 wernisaż 

 

Podczas wystąpienia powitalnego gości -uczestników wernisażu a także koncertu podana 

została informacja na temat: 

Sieci PALIUM jako skutecznej i zintegrowanej koalicji organizacji paliatywnych z terenu 

Województwa warmińsko – mazurskiego a także potrzeby : 

- wsparcia psychicznego i materialnego osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin 

- współpracy z organizacjami paliatywnymi 

- działalności na rzecz rodzin osieroconych a zwłaszcza dzieci 



- edukacji osób pracujących w innych organizacjach Socjalnych na temat PROBLEMU 

OSIEROCENIA DZIECI. (Poza ogromnym przeżyciem emocjonalnym we wszystkich 

osieroconych rodzinach znacznie pogorszają się warunki finansowe). 

Akcja - Znicz Pamiętam jest jednym z działań podczas corocznej Kampanii i tym razem 

została przeprowadzona w terminie 19.10.2014 - 02.11.2014, na rzecz bartoszyckiego 

hospicjum domowego. Odbyły się również następujące imprezy kulturalne w Bartoszyckim 

Domu Kultury: 

- 19 października 2014 (niedziela) godz. 16:00 wernisaż 

- 11 listopada 2014 (wtorek) godz. 15:00 Koncert NIEPODLEGŁOŚCIOWY 

- 14 listopada (piątek) godz. 18:00 wernisaż 

Członkowie Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakupili nasze okolicznościowe 

znicze celem wsparcia Akcji Znicz Pamiętam. 

Wolontariusze z LO im. Stefana Żeromskiego i Stowarzyszenie ,,Łańcuch wzajemności” 

podczas zorganizowanych akcji sprzedawali znicze, z których cały dochód w kwocie 3015 zł 

przekazany został na zakupienie 8 materacy przeciwodleżynowych. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM  ZAANGAŻOWANYM W 

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ A 

TAKŻE ICH RODZIN A ZWŁASZCZA DZIECI OSIEROCONYCH. 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY DO WOLONTARIUSZY  

 Z LO im. Stefana Żeromskiego i Stowarzyszenia ,,Łańcuch wzajemności” 

 

Stała współpraca z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego FOSa : 

Prowadzimy wieloletnią stałą współpracę z FOSą, której nasze Stowarzyszenie jest członkiem 

a także członek naszego Zarządu wchodzi w skład Zarządu FOSy. 

Jednym z działań Federacji FOSa jest realizacja projektu pt. „50+ Czas być aktywnym”. 

Projekt ten prowadzony w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, akcji sektorowej 

Grundtvig polega na wymianie osób w wieku ponad 50 z Hiszpanii oraz Polski,  w celu 

świadczenia wolontariatu w dowolnym obszarze działalności społecznej. 

Na przełomie listopada i grudnia 2014 roku członkini naszego Stowarzyszenia wraz z innymi 

trzema wolontariuszkami woj. Warmińsko- mazurskiego świadczyła usługi wolontariackie w 

Hiszpanii. Pracowała w ośrodku dla osób niepełnosprawnych prze okres 3 tygodni. 

Kolejne działania będą polegały na zorganizowaniu pobytu i zajęć przez kilka dni w maju 

2015r 4 wolontariuszom z Hiszpanii. 

 



- Świąteczna paczka 

- w grudniu zorganizowano 3 świąteczne paczki dzieciom osieroconym, które 

zostały dostarczone do adresatów przez członkinie Stowarzyszenia. 

 

 

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.  

 

 

 

 


