
Sprawozdanie Merytoryczne i Zarządu za rok 2021 
 
 

Zarząd zgodnie ze Statutem obradował 4 razy, przeciętnie raz na kwartał 
 
W 2021 roku działania Stowarzyszenia skupiły się wokół: 
 
-  propagowano ideę opieki paliatywnej i pozyskiwanie funduszy poprzez SMSy do 
znajomych i przyjaciół oraz do rodzin pacjentów. Zajęły się tym członkinie Zarządu a 
także Komisji Rewizyjnej. 
 
W porównaniu z rokiem 2020, gdzie wpływy z 1% podatku wynosiły 20.697,40 zł 
-Wpływy z 1% podatku w 2021 roku wynosiły  17.738,20 zł, czyli zmalały   
o 2.959 złotych i 20 groszy. Rodzi się pytanie, dlaczego maleją wpływy z 1% podatku 
dochodowego pomimo, że pacjentów w opiece paliatywnej przybywa? 
 
- w lutym 2021 roku złożono Ofertę wykonania zadania publicznego zgodnie z 
ogłoszeniem Burmistrza Miasta Bartoszyce 
- zorganizowano spotkanie integracyjne Stowarzyszenia w postaci  rejsu katamaranem 
po Łynie oraz katering. Integracja członków Stowarzyszenia jest bardzo istotna dla 
wzrostu zaangażowania w działalność Statutową Stowarzyszenia. 
 
- oddelegowano 4 pielęgniarki na konferencję  o tematyce paliatywnej , która odbyła się 
we wrześniu 2021r w Toruniu. To pierwszy wyjazdowy udział personelu w szkoleniach 
po okresie pandemii. 
 
- zakupiono koncentrator tlenu w ramach realizacji zadania publicznego 
dofinansowanego przez Urząd Miasta Bartoszyce. Oferta realizacji zadania publicznego 
została złożona w lutym 2021r 
 
- regularnie czuwano nad  przeglądem i naprawą sprzętu medycznego w ramach 
obowiązującego serwisowania 
 
- Członkini Zarządu wzięła udział w uroczystościach 20-Lecia Stowarzyszenia Promyk 
w Giżycku, z którym istnieje wieloletnia wymiana doświadczeń w opiece hospicyjno-
paliatywnej a także organizacyjnej obu Stowarzyszeń. 
 
- odnowiono kontakty korespondencyjne z Fundacją Babci Aliny ( Zarząd i członkowie 
Fundacji z Anglii, USA oraz Kanady) 



Ustalono spotkanie przedstawicieli naszego Stowarzyszenia z uczestnikami rajdu 
rowerowego organizowanego przez Fundację Babci Aliny i zaplanowanego na czerwiec 
2022 roku. 
Udział w rajdzie zadeklarowali uczestnicy z Kanady, Anglii, USA a także z Polski. 
Rajd będzie ,, w darze dla hospicjów” i takie spotkanie wiąże się z przekazaniem sprzętu 
medycznego dla naszego hospicjum domowego. Po naszej stronie leży organizacja 
spotkania w Bartoszycach. 
Razem z Działem promocji Miasta Bartoszyce ustalono także przekazanie drobnych 
upominków naszym darczyńcom przez przedstawicieli Urzędu Miasta. 
 
 
 
 
 


