
SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

STOWARZYSZENIA OPIEKI PALIATYWNEJ
W BARTOSZYCACH ZA 2009R.

Myśląc o opiece paliatywno- hospicyjnej, w pierwszej kolejności, przychodzi nam na myśl 

chory człowiek w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Jednak obok ciężko chorego 

człowieka – dorosłego, czy dziecka, jest także rodzina. Niezależnie od wieku i dynamiki 

rodzinnej, w pewien sposób to całe najbliższe otoczenie ,,choruje ” wraz z pacjentem 

od chwili usłyszenia złej diagnozy. W związku z tym w ,,filozofii hospicyjnej ” podmiotem 

opieki jest chory wraz z jego otoczeniem, czyli rodziną lub innymi bliskimi osobami.

Zespół opieki paliatywno- hospicyjnej powinien się nimi zajmować od przejęcia opieki, 

poprzez  najtrudniejszą fazę agonii i śmierci. We wszystkich tych działaniach ważną rolę 

odgrywają wolontariusze wolontariatu stałego, będący ważnymi członkami zespołów 

hospicyjnych, których u nas nie ma. Troska o ciężko chorego i jego rodzinę jest ważnym 

działaniem całego społeczeństwa, zapraszanego do debaty o końcu życia w ramach 

ogólnopolskich akcji ,, Hospicjum to też Życie ”.

W wyniku współpracy z ośrodkami paliatywno- hospicyjnymi w całym kraju podjęto 

się zadania zapraszania do współpracy nauczycieli i wychowawców, widząc w szkołach 

i uczelniach  miejsca, w których wolontariat hospicyjny może stać się praktycznym 

narzędziem nauczenia społecznej wrażliwości. W wyniku tej współpracy zyskaliśmy 

wolontariuszy akcyjnych Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Liceum Ogólnokształcącego im. S. 

Żeromskiego. W ten sposób, nawiązując do tradycji  ruchu hospicyjnego w Polsce, poprzez 

program

,, Lubię pomagać ” współpracujemy z pedagogami i wychowawcami ze szkół  w naszym 

mieście. Rodzina ciężko chorego przeżywa całą gamę trudnych emocji związanych z opieką 

nad nim i przewidywaniem tego, co może się dalej wydarzyć.

Szczególną grupą otoczoną opieką są najmłodsi – dzieci i młodzież z rodzin pogrążonych w 

żałobie. Często bowiem obok deficytu związanego z brakiem bliskiej osoby pojawia się brak 



czasu u współmałżonka / w wypadku śmierci  rodzica / czy emocjonalnego wyczerpania 

rodziców / w wyniku śmierci siostry lub brata /.

Pomoc charytatywna , akcje informacyjne i działania kulturalne są sposobami edukacji na 

temat końca życia, otwierając przed chętnymi obszar bezpośredniej pomocy ciężko chorym 

i ich  bliskim.

Każde z tych działań przypomina społeczeństwu , że ,, Hospicjum to też Życie ”.

Zarząd, w 2009 roku spotkał się 9 razy :

Omawiano udział w spotkaniach i poruszano następujące sprawy :

- spotkanie z psychologiem na temat ,, Zapobieganie zespołowi wypalenia zawodowego ”

- na zaproszenie Fundacji Hospicyjnej z Gdańska, sekretarz Zarządu uczestniczyła

w spotkaniu Koordynatorów Wolontariatu . 

- sekretarz Zarządu uczestniczyła również w Konferencji ,, Lubię pomagać ” zorganizowanej 

przez Hospicjum to też Życie z Gdańska.

- dzięki dofinansowaniu 2.000,0 zł. z Urzędu Miasta, Zarząd zakupił koncentrator tlenu 

w kwocie 2.753,0 zł. .

- omówiono udział Stowarzyszenia w Kampanii ,, Hospicjum to też Życie ” .

- członkowie Zarządu uczestniczyli w Konferencji Opieki Długoterminowej, na temat 

,, Opieka długoterminowa wobec potrzeby zmiany systemu organizacji ”, która odbyła się

w Toruniu.

- Zarząd zorganizował akcję informacyjną i rekrutacyjną dla osób dojrzałych, mającą na celu 

pozyskanie wolontariuszy 50+ . Akcja w formie dni otwartych , prelekcji, wykładów 

i spotkań odbyła się w czasie trwania Kampanii, w dniach 1.10.2009r. – 5.12.2009r.

- Sekretarz Zarządu wystąpiła z odczytem promującym wolontariat 50+ podczas inauguracji 

roku akademickiego Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- W dniu 16.10.2009r. odbył się charytatywny koncert w sali konferencyjnej Hotelu Bartis 

z  udziałem chóru Ornament, zespołu tanecznego M.D.K. oraz zespołu 

wokalno- instrumentalnego z Klubu Garnizonowego. Podczas koncertu grupa wolontariuszy 

zajmowała się sprzedażą okolicznościowych zniczy.



W trakcie koncertu podpisano porozumienie pomiędzy Warmińsko- Mazurskim 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Opieki Paliatywnej a Bartoszyckim Uniwersytetem Trzeciego 

Wieku.

- Zarząd omówił Akcję ,, Znicz Pamiętam ” z udziałem wolontariuszy z Liceum 

Ogólnokształcącego im. Żeromskiego oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zysk ze 

sprzedaży wyniósł 1.511 zł. Akcja bardzo udana, zainteresowanie mieszkańców miasta 

znaczne.

- Sekretarz Zarządu uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym młodych wolontariuszy z 

wolontariuszami 50+  podczas którego omawiano możliwość stałej współpracy na rzecz 

chorych w hospicjach domowych.

- Zarząd odebrał 5 paczek z FOSA z Olsztyna. W dniu 20.12.2009r. wolontariusze z 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku wręczyli je dzieciom z pięciu ubogich rodzin w Akcji 

,, Mikołaj ”.

- Zakupiono 4 materace przeciwodleżynowe z Akcji ,, Znicz Pamiętam”. Całkowity koszt to 

2.229,0 zł. .

Do końca lipca 2009r. wpłynęła ostatnia wpłata z Urzędu Skarbowego z 1% podatku 

dochodowego za 2008 r. Całkowita kwota wpływów z 1% za 2008 r.: 22.480,21 zł.  

Dla zwiększenia dochodów Stowarzyszenia,  Zarząd zamierza zwrócić się do Sądu 

Rejonowego w Bartoszycach o zasądzenie nawiązek sądowych na rzecz Stowarzyszenia.     


