Sprawozdanie Zarządu

Zarząd zgodnie ze Statutem obradował 4 razy, przeciętnie raz na kwartał.

W 2016 roku działania Stowarzyszenia skupiły się wokół:
- W pierwszym kwartale 2016 roku podsumowaliśmy zakończoną współpracę z
Bakiem Żywności w Olsztynie i MOPS Bartoszyce dotyczącą dystrybucji
żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Podprogram 2015.
- 4 czerwca 2016 podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyckiego nasze
Stowarzyszenie we współpracy z Rotary Club Bartoszyce- Lidzbark Warmiński, gotowało
grochówkę na bartoszyckim kwadracie. Zebrane środki ze sprzedaży zupy w kwocie 1638,53
zł przeznaczono na potrzeby pacjentów Hospicjum Domowego w Bartoszycach( zakup
sprzętu jednorazowego użytku). Głównym celem naszego Pikniku była popularyzacja idei
opieki paliatywno-hospicyjnej
- W efekcie zaproszenia Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw
Pozarządowych do wzięcia udziału w projekcje „Polityki publiczne europejskiej
jakości” Stowarzyszenie wydelegowało 2 osoby. Warunkiem udziału była
znajomość języka angielskiego. Opracowano Indywidualny Plan Mobilności
Ponadnarodowej na cel wizyty.
Była to 5 dniowa wizyta ( 19- 24 września) w organizacji pozarządowej Media
TerraNea (Grecja ,Thesaloniki), z elementami obserwacji uczestniczącej, w
organizacjach prowadzących kluby wolontariatu lub angażujących wolontariuszy
w działania stałe i akcyjne (szczególnie sposoby pozyskiwania wolontariuszy,
angażowania ich do działań, nagradzania itp.),
wolontariat we wdrażaniu polityk publicznych, szczególnie wolontariat osób
młodych i osób w wieku 50+

Podczas realizacji IPMP uczestniczki zapoznały się z dobrymi praktykami z
zakresu partnerskiej, wielosektorowej pracy na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych, w tym szczególnie osób z niepełnosprawnościami, z
nieuleczalnymi chorobami nowotworowymi i osób starszych, oraz współtworzenia
i wdrażania polityk publicznych w tym obszarze.

- Z dniem 30 września minął okres zatrudnienia stażystki na stanowisku sekretarki
medycznej w ramach współpracy z Urzędem Pracy w Bartoszycach.

- w dniach 29.10 – 02.11. 2016r przeprowadzono coroczną Akcję Znicz Pamiętam.
Wolontariusze z LO im. Stefana Żeromskiego w wyniku sprzedaż zniczy okolicznościowych
zebrali kwotę 1925, 80 zł, która została przeznaczona na zakup sprzętu jednorazowego
użytku.
- w 2016 zrealizowano zadanie publiczne ,, Ochrona i promocja zdrowia”, które zostało
wsparte przez Gminę Miejską Bartoszyce. W wyniku tego zdania zakupiono 10 materacy
przeciwodleżynowych (wartość dodana).
- zrealizowano także zadanie publiczne ,,Poprawa jakości życia osób nieuleczalnie chorych”
wsparte przez Powiat Bartoszycki z siedzibą w Bartoszycach ZARZĄD POWIATU.
Zakupiono 6 materacy przeciwodleżynowych.
Wszystkie zakupione materace służą pacjentom Hospicjum Domowego.
- 07.12.2016 zorganizowano konferencję edukacyjną ,,Profilaktyka chorób
nowotworowych układu pokarmowego”.
Od kilku lat we współpracy z Gminą Miejską Bartoszyce ( Urząd Miasta)prowadzone
są konferencje promujące profilaktykę chorób nowotworowych a tym samym
zdrowy tryb życia .

