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Dane Podstawowe 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej i Długoterminowej 

     „ŻYĆ GODNIE” 
Siedziba: 90 – 408 Łódź, ul. Próchnika 9 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.02.2008 roku 

Numer KRS: 0000298785 

NIP 726 – 258 – 71 – 22 

Regon 100490254 

e-mail: slopid@vp.pl 

http://www.slopidzycgodnie.republika.pl 

Konto bankowe: BANK PEKAO S.A. O/ŁÓDŹ 

         82 1240 2539 1111 0010 1726 4005 

Dnia 13.11.2008 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia 

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie otrzymało status 
Organizacji Pożytku Publicznego. 
 

Dane dotyczące członków Zarządu 
 

Lp. Imię i nazwisko 

 

Funkcja 

1. Ewa Gawęda Prezes Zarządu 

2. Bernarda Weronika Nastarowicz Wiceprezes Zarządu 

3. Bożena Wojtyra Sekretarz Zarządu 

4. Katarzyna Joanna Szubert Skarbnik Zarządu 

5. Joanna Kuczalska Członek Zarządu 

6. Andrzej Szubert Członek Zarządu 

 

Ze względu na ochronę danych osobowych – adresy i inne dane indentyfikacyjne 
członków Zarządu są udostępniane do wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 

-         Przewodnicząca – Iwona Zasina                                                                                                                                                                                                         
- Wiceprzewodnicząca – Anna Pszczoła                                                                       

-         Członek – Irena Fabiańczyk 

 

 

mailto:slopid@vp.pl
http://www.slopidzycgodnie.republika.pl/


Misja Stowarzyszenia 
Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej i całościowej opieki 

sprawowanej w celu łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz objawów 
towarzyszących chorobie, a także poprawy jakości życia pacjentów chorych na 

przewlekłe i nieuleczalne choroby nie poddające się leczeniu, dbałość o sferę 
psychiczną, duchową i fizyczną oraz społeczną pacjentów i ich rodzin w trakcie 
choroby oraz w okresie osieroconym, podnoszenie świadomości społeczeństwa na 

temat idei opieki hospicyjnej oraz edukacja pracowników i wolontariuszy.  
 

Zakres i formy prowadzonej działalności statutowej, cele statutowe  
Stowarzyszenie działa jako dobrowolne, samorządne i dobroczynne zrzeszenie osób 

działających w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy psycho – duchowej, 
społeczno – socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych i ich rodzin. 

 Celem Stowarzyszenia zgodnie z Art.4 Ust.1 Ustawy z dnia 24.04.2003 roku 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacja następujących 

zadań publicznych: 
1. Działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna.  

2. Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym     
 okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości. 

3. Niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno – socjalnym, 
 leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie nowotworowej.  
4. Pomoc rodzinom chorych i osieroconym. 

5. Podnoszenie świadomości społecznej na temat opieki holistycznej 
          i wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej. 

6. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych. 
7. Współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi               

 organami w kraju i za granicą. 
8. Organizacja i promocja wolontariatu. 

9. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
10. Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. 

11. Pomoc i poradnictwo osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.  
12. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. 

13. Działania na rzecz rozwoju i przystosowania pomieszczeń, stanowiących   
 siedzibę Stowarzyszenia. 

 
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie: 
– powołuje i wpływa na całokształt działań Niepublicznych Zakładów Opieki   

 Zdrowotnej, 
– organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja dla dorosłych, 

– zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych 
 i osieroconymi, 

– współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami lub podmiotami 
 gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia, 

– pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia,  



– nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi 
 i zagranicznymi, umożliwiającą wymianę doświadczeń oraz wspieranie 

 podejmowanych inicjatyw, 
– tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych, 
– prowadzi działalność informacyjno – edukacyjną umożliwiającą szerzenie 

 w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej, 
– prowadzi działalność szkoleniową dla personelu służby zdrowia, wolontariuszy 

 i rodzin chorych, 
– prowadzi działalność wydawniczą, 

– prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez 
 aktywność kulturalną i rekreacyjną, 

– podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów 
 Stowarzyszenia, 

– prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w granicach 
 przewidzianych prawem, 

– prowadzi czynności terapeutyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze, oświatowe, 
 szkoleniowe, rekreacyjne i kulturalne, 

– reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych, 
– podejmuje inicjatywy mające na celu wszechstronną pomoc osobom 
 niepełnosprawnym i ich rodzinom.   

 
W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego. 
1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

 niesklasyfikowana. 
2. Praktyka pielęgniarek i położnych. 

3. Pomoc społeczna świadczona osobom niepełnosprawnym, chorym 
 i w podeszłym wieku. 

4. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
 niesklasyfikowana. 

5. Działalność wspomagająca edukację. 
6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
 niesklasyfikowana. 

7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.  
8. Działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów. 

9. Pozostała działalność wydawnicza. 
 

Działalność organów Stowarzyszenia 
W roku sprawozdawczym 2016 Zarząd Stowarzyszenia odbył 2 zebrania w sprawach 

bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz dotyczących pilotowania robót 
budowlanych w siedzibie Stowarzyszenia. 

 
Ilość członków Stowarzyszenia ( stan na dzień 31.12.2016 roku ) – 36 członków 

zwyczajnych, 2 zebrania w 2016 roku. 
 



Zarząd Stowarzyszenia, członkowie stale współpracowali 

z instytucjami i organizacjami o podobnym zakresie działalności: 
1. NZOZ SALVE Zespół Hospicjum Domowego, Łódź, ul. A. Struga 3. 
2. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Łódź, ul. Emilii Plater 34. 

          i komisja paliatywno – hospicyjna przy OIPiP w Łodzi. 
3. Fundacja Hospicyjna, Gdańsk, ul. Chodowieckiego 10 

4. Schronisko im. Brata Alberta. 
5. Szkoła Muzyczna, Łódź, ul. Sosnowa 9. 
6. Parafia Wojskowa, Łódź, ul. Jerzego 9. 

7. Stowarzyszenie „Wieczernik” im. Matki Teresy z Kalkuty.  
8. Caritas Achidiecezji Łódzkiej. 

9. Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich, Łódź, ul. Tuwima 34. 
10. Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Jana Kochanowskiego, Łódź, ul. Wspólna 5/7. 

11. Zespół Szkół w Klonowej, woj. łódzkie. 
12. Firmy Farmaceutyczne: HARTMANN Polska, Convatec, Nutricia, Lohmann &  

          Rauscher, BRAND – VITAL. 
13.     Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ – kontakty z rodzinami 

 dzieci osieroconych, których ojcowie zginęli na misjach pokojowych ONZ. 

Wydarzenia – imprezy, organizacja i uczestnictwo 
11.01.2016r – Rozpoczynamy indywidualne spotkania osób potrzebujących wsparcia  
 psychologa w ramach VIII Grupy Wsparcia (z powodu remontu siedziby     

          odbywają się w domach osieroconych). 
 
14.01.2016r – Opłatek w Caritas przy ul. Gdańskiej 111 – uczestnictwo członków  

                     i wolontariuszy SŁOPiD. 
 

11.02.2016r – FITFABRIC organizuje ferie zimowe dla 5 dzieci osieroconych 
          w okresie od dnia 22.02. – 28.02.2016 roku. 

Rozmawiamy na temat koncertu Małego Chóru Wielkich Serc. 
 

25.03.2016r – Zgłaszamy SŁOPiD do programu z Urzędu Miasta dla osób  
          niepełnosprawnych – Rehabilitacja lecznicza i psychologiczna. 

          Zebranie Zarządu. 
 

02.04.2016r – Koncert Małego Chóru Wielkich Serc w Szkole Muzycznej przy  
          ul. Sosnowej 9. 
 

15.04.2016r – Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta wsparcie na realizację zadania   
          publicznego – programu rehabilitacyjnego dla 10 osób niepełnosprawnych. 

 
14.05.2016r – Zarząd SŁOPiD w Urzędzie Marszałkowskim – spotkanie ogólno –  

                       wojewódzkie w sprawie sytuacji w opiece paliatywno – hospicyjnej.  
 

27.05.2016r – Złożono pismo do NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, dotyczące     



                       zgłoszenia SŁOPiD do konkursu ofert na rok 2017. 
 

 
30.05.2016r – Konferencja w Zduńskiej Woli – „Debata o zdrowiu – prawdziwe       
                       oblicze cukrzycy”, uczestnictwo członków i Grupy Wsparcia. 

 
31.05.2016r – Walne Zebranie Sprawozdawcze. 

 
01.06.2016r – Dzień Dziecka w siedzibie Stowarzyszenia.  

                    Na spotkaniu było 6 dzieci z opiekunami –     
                    rozdano prezenty w ramach akcji „Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka”. 

 
11.06.2016r – Msza Św. za zmarłych – kościół Św. Jerzego. 

                   Spotkanie z rodzinami zmarłych, ok. 70 osób w świetlicy „Wieczernik”. 
 

30.07.2016r – Sprawozdanie ze zbiórki publicznej do Ministerstwa Administracji         
                      i Cyfryzacji.  

  Zakup parawanu. 

24.08.2016r – Cykliczny „Kolorowy Piórnik” dla dzieci osieroconych. 

05.10.2016r – Otrzymaliśmy  wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność     
                        leczniczą pod nazwą NZOZ „Żyć Godnie”. 

  
06.10.2016r – Zebranie Zarządu. 

 
08.10.2016r – Zgłoszenie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nowej zbiórki    

                       Publicznej. 
 
14 – 18.11.2016r - Przygotowania do koncertu charytatywnego w ramach XIII  

                     Kampanii „Hospicjum to też Życie” - „Opiekun Rodzinny – Samotny      
                     Bohater”. 

 
19.11.2016r – Teatr Piccolo w Łodzi przy ul. Tuwima 34 – koncert. 

Koncert poprowadzili wolontariusze ze szkoły w Klonowej, woj. Łódzkie. 
Wystąpił też zespół rockowy z Klonowej oraz Teatrzyk Studio 101 ze Szkoły        

Podstawowej Nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi  przy ul. Wspólnej 5/7. 

19.12.2016r – Wysyłamy pocztówki w ilości 250 szt. dla darczyńców 1%. 

21.12.2016r – Wigilia dla opiekunów i Grupy Wsparcia w siedzibie Stowarzyszenia. 

 

28.12.2016r – Otrzymaliśmy (10+2) książek z Fundacji Hospicyjnej - „Przewlekle     
            chory w domu”, które rozdaliśmy rodzinom pacjentów. 

Działalność Stowarzyszenia 



Stowarzyszenie działa na rzecz chorych i ich rodzin poprzez: 
– wolontaryjną pomoc w opiece nad chorym w domu, 

– udzielanie wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom, 
– udzielanie wsparcia informacyjnego chorym i ich rodzinom, 
– pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt rehabilitacyjny, 

– pomoc w zaopatrzeniu w środki pielęgnacyjne i zaopatrzenia ortopedycznego,  
– edukację na rzecz opieki paliatywno – hospicyjnej. 

 

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu. 
Przy Stowarzyszeniu działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 
służąca osobom potrzebującym. 

Sprzęt Stowarzyszenie zakupuje ze środków własnych pozyskiwanych w ramach 
darowizn i zbiórek publicznych, a także przekazywanych nieodpłatnie przez osoby 

prywatne. 
W 2016 roku Stowarzyszenie zakupiło z uzyskanych środków parawan, kule               

i chodzik. 
W każdą środę w godzinach 18 – 20 w siedzibie Stowarzyszenia w Łodzi przy 

ul. Próchnika 9 jest dyżur członka Stowarzyszenia, który wypożycza i odbiera sprzęt 
od rodzin oraz informuje o działalności Stowarzyszenia. 
 

Prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób w żałobie 
Stowarzyszenie roztacza opiekę nad osobami osieroconymi poprzez prowadzenie 

Grupy Wsparcia. Spotkania odbywają się z psychologiem jako spotkania 
indywidualne z powodu remontu siedziby. 

 

Edukacja na rzecz społeczeństwa 
Udział w XIII Kampanii Społeczno – Edukacyjnej „Hospicjum to też życie”. 
Kampania ta trwa od dnia 08.10.2016 roku do dnia 30.06.2017 roku. 

 

Zbiórki publiczne 
Zbiórka publiczna Nr 2016/3286/0R za zgodą Ministerstwa Administracji                     
i Cyfryzacji trwa w okresie od dnia 08.10.2016 roku do dnia 30.06.2017 roku.  

W ramach zbiórek publicznych w 2016 roku zebraliśmy środki w łącznej kwocie   
5 560,00 zł ( słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 ),  które         

w całości przeznaczono na remont siedziby Stowarzyszenia i wsparcie dzieci 
osieroconych. 
 

Działalność wspierająca dzieci osierocone – współpraca z Funduszem 

Dzieci Osieroconych z Gdańska. 
Stowarzyszenie objęło opieką dzieci osierocone. 

5 dzieci skorzystało z zajęć w FITFABRIC w czasie ferii zimowych.  
6 dzieci otrzymało prezenty w ramach akcji „Uśmiech dziecka na dzień dziecka”.  
Cykliczny „Kolorowy Piórnik” – 1 dziecko otrzymało środki na wyprawkę do szkoły 

ze środków Stowarzyszenia, a pozostałe dzieci otrzymały środki finansowe od 



sponsorów na zakup zeszytów do szkoły. 
 

Działalność administracyjna 
1. Kontynuowanie prac remontowych – zakładanie płytek i armatury sanitarnej. 

2. Rozwijanie działań statutowych Stowarzyszenia w zakresie wsparcia chorych 
  i rodzin. 
  

Zadanie publiczne 
25.03.2016r Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego  

z Urzędu Miasta Łodzi – Sejmik Osób Niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji 
leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych. 

14.04.2016r Otrzymanie wsparcia na realizację w/w zadania publicznego. 

05.09.2016r Złożenie I Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego        
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014 – 2020  

12.12.2016r Złożenie II Wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego      

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014 – 2020  

21.12.2016r Ogłoszenie wyników I programu o dofinansowanie projektu  

konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu             
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 

2014 – 2020 ( niestety z wynikiem negatywnym ). 
 

Działalność wydawnicza 
Stowarzyszenie wydało broszurki informacyjne  i plakaty o działalności statutowej 

Stowarzyszenia i związane z udziałem w XIII Kampanii „Hospicjum to też życie” 
( Opiekun rodzinny – Samotny bohater ). 

 

Inne informacje finansowe 
Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych, nie nabywało obligacji, nie 
posiada udziałów i akcji. 

 

Informacja o zatrudnieniu pracowników 
Stowarzyszenie w 2016 roku zatrudniało 1 osoba na umowę zlecenie – psychologa. 
Wypłacone wynagrodzenie wynosiło 450,00 zł ( słownie: czterysta pięćdziesiąt 
złotych 00/100 ). 

Księgowość Stowarzyszenia prowadziła zewnętrzna firma: Biuro Rachunkowe 
"KATARZYNA” z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90 na podstawie umowy  

o prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
 

Informacja o rozliczeniach z budżetem 
Stowarzyszenie składa zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej 

 

 



straty ) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT – 8 wraz 
z załącznikiem CIT – 8/O, sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem 

wyników, deklarację roczną PIT – 4R o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 
z tytułu zatrudnienia pracowników na umowę zlecenie i umowy o dzieło oraz inne 
deklaracje dla celów podatkowych. 

 
 

 
 

 
           

        Zatwierdzono   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Łódź, dnia 30.05.2017r                                           


