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Sprawozdanie 

 
Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia  

Przyjaciół Opieki Paliatywnej  

w Bartoszycach  za 2015 rok 
  

Działania w roku 2015: 

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 2014/2015 stypendia w kwocie 1000 zł/na osobę otrzymało  2 dzieci z 

rodzin osieroconych. W roku 2015 program stypendialny został zakończony. 

„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. 

 

- W odpowiedzi na propozycję Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku zgłoszono udział 

współtworzenia utworu zbiorowego ,, Solidarni” Opieka Paliatywno – Hospicyjna w 

Polsce poprzez napisanie artykułu o naszej historii. 

 

 

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 

 

Bardzo istotna jest dobra współpraca Organizacji Pozarządowych z JST. 

- W marcu 2015 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 i ssaka elektrycznego. 

Realizacja całego zadania  była w okresie od maja 2015r do grudnia 2015r 

- Konferencja dotycząca problematyki chorób nowotworowych skóry 

 

Na czerniaka może zachorować każdy i w każdym wieku. Liczba zachorowań na raka skóry 

wzrasta  po 20 roku życia. Jednak ryzyko zwiększa się bardzo u kobiet po 30. roku życia, a u 

mężczyzn po 40. Nieleczony czerniak zazwyczaj prowadzi do powstawania przerzutów i 

śmierci. 

 

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej 26 listopada br. w 

Bartoszyckim Domu Kultury zorganizowało konferencję na temat profilaktyki nowotworów 

skóry. Na spotkanie tłumnie przybyły klasy gimnazjalne oraz licealiści, a także 

przedstawiciele organizacji pozarządowych z sektora promocji zdrowia jak i instytucji 

samorządowych. Podczas konferencji wręczono nagrody w konkursie plastycznym pt. 

„Rakowi – NIE” skierowanym do dzieci z klas szkół podstawowych. 

Podczas prelekcji zostały omówione zagadnienia związane z wpływem promieniowania 

słonecznego i ultrafioletu oraz sposobu odżywiania na skórę a także umiejętność stosowania 

filtrów przeciwsłonecznych oraz tego jak unikać oparzeń słonecznych  i spowodowanych 

przez ultrafiolet stosowany w solariach. Dodatkową atrakcją dla młodzieży była możliwość 

dokonania pomiaru ciśnienia oraz cukru we krwi przeprowadzonych przez panie pielęgniarki 

ze Stacji Socjalnej Johannitów. Ze stoiskiem edukacyjnym wystąpił również partner projektu 

Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna. 

Wydarzenie odbyło się w ramach dotacji Urzędu Miasta Bartoszyce. 

 

Kampania ,,Hospicjum To Też Życie”  

i Akcja ,, Znicz Pamiętam”  

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

11.10 do 31 .12. 2015r nasze Stowarzyszenie zorganizowało kilka akcji na terenie powiatu 

bartoszyckiego we współpracy z kilkoma jednostkami  tj.: 

Urząd Miasta Bartoszyce 

 Bartoszycki Dom Kultury. 

Akcja odbyła się w dniach 29.10 – 2.11. 2015 roku. Do współpracy zaangażowali się 

wolontariusze akcyjni z LO im Stefana Żeromskiego pod opieką koordynatora 

wolontariatu. 

Zebrano kwotę 1904,82 zł w tym koszt zniczy wyniósł 613,10 zł W efekcie całej Akcji 

uzyskano kwotę 1029, 40 zł , za którą zakupiono 3 materace przeciwodleżynowe. 



 

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o zatrudnieniu osoby do wykonywania 

bieżących czynności biurowych na okres 8 miesięcy. Na wynagrodzenie przeznaczono 

kwotę 1850 zł tj. najniższej krajowej. Zatrudnienie nastąpi jeszcze w grudniu 2015 

roku.  

 

Współpraca z Fundacją Babci Aliny 

We wrześniu 2009 roku  w Wielkiej Brytanii powstała fundacja charytatywna Fundacja 

Babci Aliny (Alina Foundation)  popierająca hospicja w Polsce. Intencją Fundacji jest 

wspieranie polskich hospicjów np.  zakup sprzętu (aparaty medyczne, opatrunki, lekarstwa, 

materace, itp) a nie przekazanie pieniędzy. 

Nasze Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją Babci Aliny w wyniku czego otrzymało 

1 koncentrator tlenu w sierpniu 2015r. 

 

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 

2020 Podprogram 2015 

We wrześniu 2015 r nawiązano współpracę z Bankiem Żywności w Olsztynie a także 

MOPSem Bartoszyce. Zarząd Stowarzyszenia zobligował się do zorganizowania dystrybucji 

żywności przez okres 8 miesięcy, w czasie których odbędzie się 6 dostaw żywności z 

przeznaczeniem dla rodzin najuboższych z naszego miasta. 

Od września 2015 do końca lutego 2016 roku w Warmińsko –Mazurskim Stowarzyszeniu 

Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach, osoby które otrzymają skierowanie z 

Ośrodka Pomocy Społecznej mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która 

cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. 

Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Warmińsko –

Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach objęło 

wsparciem żywnościowym  1168 osób. 

- Warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 

Podprogram 2015 

Od września do końca roku 2015 przeprowadzono 3 warsztaty( dietetyczne i/ edukacji 

ekonomicznej/kulinarne) dla podopiecznych Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Opieki Paliatywnej, którzy otrzymali skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bartoszycach. Warsztaty odbyły się w Bartoszycach przy ulicy Pieniężnego 

10A 

 

Podczas warsztatów podopieczni Stowarzyszenia mogli zapoznać się z zasadami 

prawidłowego odżywiania i oddziaływaniem żywienia na zdrowie. Dodatkowo poznali 



zasady planowania jadłospisu dla siebie i całej rodziny z uwzględnieniem darów 

żywnościowych. 

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 roku 2014 członkini naszego Stowarzyszenia pracowała w 

Hiszpanii 3 tygodnie. 

Kolejne działanie, to przyjęcie 4 wolontariuszek, będących na co dzień słuchaczkami 

Uniwersytetu Popularnego w Lorce, który jest partnerem projektu i do Polski przyjechały z 

zamiarem pomocy organizacjom członkowskim oraz partnerskim Federacji FOSa. W trakcie 

pobytu Hiszpanki angażowały się w różnego rodzaju aktywności na rzecz mieszkańców 

danych miast. W Bartoszycach były 3 dni w maju 2015 na zaproszenie naszego 

Stowarzyszenia. W ramach współpracy Organizacji Pozarządowych z jednostkami samorządu 

terytorialnego w naszym mieście zorganizowano wizytę w Urzędzie Miasta, gdzie z godną 

naśladowania gościnnością zostały przyjęte przez Burmistrza 11 maja 2015r.Podczas 

spotkania obie strony były ogromnie ciekawe działań z zakresu wolontariatu prowadzonych 

zarówno w Hiszpanii jak i w Polsce. Wymieniały się poglądami oraz szukały podobieństw w 

obu systemach w zakresie życia społecznego, kultury, polityki, a także światopoglądu. 

Ponadto Burmistrz Miasta Bartoszyce Pan Piotr Petrykowski zaproponował oprowadzenie 

delegacji po budynku Urzędu Miasta Bartoszyce. Największe zaciekawienie wzbudziło 

pomieszczenie z systemem monitoringu. W ramach atrakcji goście odwiedzili warsztaty 

rękodzieła w BDK a także zwiedzili miasto wraz z młodzieżą uczącą się hiszpańskiego z 

Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Bartoszyce. 

- Świąteczna paczka 

- w grudniu zorganizowano 3 świąteczne paczki dzieciom osieroconym, które 

zostały dostarczone do adresatów przez członkinie Stowarzyszenia. 

 

NAWIĄZANO WSPÓŁPRACĘ Z ROTARY CLUB BARTOSZYCE LIDZBARK WARMIŃSKI 

 

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej w Bartoszycach zgodnie ze 

swoim Statutem wspiera działalność Hospicjum Domowego.  

Personel Hospicjum a tym samym wolontariusze Stowarzyszenia nie odsyłają żadnego pacjenta w 

kolejkę, ponieważ kierują się głęboko pojętym humanizmem i udzielają paliatywnej pomocy 

każdej potrzebującej osobie. 

 

 



Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Rotarian z Rotary Club Bartoszyce z prośbą o współpracę w 

zorganizowaniu imprezy charytatywnej. 

Wspólnie podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy poprzez zorganizowanie Balu Andrzejkowego 

w Galinach, na którym przeprowadzono aukcję rzeczy ufundowanych Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Opieki Paliatywnej. 

Były rzeźby, serwety, zazdroski, obrazy, metaloplastyka, i wiele innych robótek. Byli darczyńcy, 

którzy ufundowali i darczyńcy, którzy przeznaczyli znaczne kwoty dokonując symbolicznych 

zakupów. W wyniku akcji zebrano kwotę 9760 zł, za które został zakupiony sprzęt i aparatura 

medyczna tj. 2 koncentratory tlenu, inhalator a także drobny sprzęt medyczny przez Rotary Club. 

 

 

  

 

 

 

 

 


