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konto bankowe:
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Dnia 13.11.2008 r postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi –Śródmieścia XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie otrzymało status organizacji pożytku
publicznego

Dane dotyczące członków Zarządu
Imię i Nazwisko

Funkcja

Adres

Lp
1

Ewa Sabina
Maciejewska

Prezes Zarządu

90-015 Łódź
ul Tuwima 23 m12

2

Anna Domagalska

Wiceprezes Zarządu

93-202 Łódź
ul Dąbrowskiego 103 m38

3

Małgorzata Karalus

Sekretarz Zarządu

4

Iwona Zasina

Skarbnik Zarządu

94-047 Łódź
ul Wyszyńskiego 33 m6
koresp. 91-360 Łódź
ul Gipsowa 8
90-192 Łódź
ul Senatorska 4 m5a

5

Robert Bibik

Członek Zarządu

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Przewodnicząca : Ewa Gawęda
Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Przybył
Członek: Jadwiga Kozłowska

94-48 Łódź
ul Hubala 7 m 74

Zakres i formy prowadzonej działalności statutowej, cele statutowe
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz społeczeństwa w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie organizując i promując opiekę paliatywną na rzecz przewlekle i nieuleczalnie
chorych , ich rodzin i osieroconych.
Celem stowarzyszenia zgodnie z art.4 ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie jest realizacja następujących zadań publicznych:
1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz
wyrównanie szans tych rodzin oraz osób
2. działalność charytatywna
3. ochrona i promocja zdrowia
4. poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie
choroby na miarę ich indywidualnych możliwości
5. niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno- socjalnym, leczenie
bólu i innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej
6. Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych
7. promocja i organizacja wolontariatu
8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
8. nauka, edukacja , oświata , wychowanie
. 10 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
11. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, lub finansowo
organizacje pozarządowe, a w szczególności:
a) podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i wielodyscyplinarnej
opieki hospicyjnej
b) pomoc rodzinom chorych i osieroconych
c) utworzenie hospicjum stacjonarnego
12. przeciwdziałanie patologiom społecznym
13.działania na rzecz rozwoju i przystosowania pomieszczeń stanowiących siedzibę
stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną:
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

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie:
1 prowadzi działalność szkoleniową organizując kursy , konferencje, seminaria dla
członków i sympatyków
2.udziela informacji w zakresie swojej działalności statutowej szerząc w społeczeństwie
wiedzę na temat idei hospicyjnej
3.pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia
4.współpracuje z organami władzy publicznej dla realizacji celów statutowych
5.współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami umożliwiając wymianę
doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw
6.aktywnie wspomaga osoby przewlekle i nieuleczalnie chore i ich rodziny
7.tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy, osieroconych
8.działa na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem
9. podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia
11. powołuje i wpływa na całokształt działań Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
12 organizuje całodobowe stacjonarne hospicja dla dorosłych i dzieci

Działalność organów Stowarzyszenia
W roku sprawozdawczym 2010 Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 zebrań w sprawach bieżącej
działalności Stowarzyszenia.
Dnia 30 kwietnia 2010r odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków
Stowarzyszenia.
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30 września 2010r odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Podjęto uchwałę
o powołaniu NZOZ i dokonano zmian w statucie
09.11.2010r odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie członków uchwalające zapisy w statucie
na skutek postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia XX Wydział KRS.
Ilość członków Stowarzyszenia - ( stan 31.12.2010r):
24 członków zwyczajnych; wspierających 0; honorowych 0.

Zarząd Stowarzyszenia, członkowie stale współpracowali z instytucjami
i organizacjami o podobnym zakresie działalności:
1.NZOZ Salve Zespół Hospicjum Domowego ul A Struga 3
2.OIPiP w Łodzi ul Piotrkowska 17
3 Komisja paliatywno- hospicyjna przy OIPiP w Łodzi
4 fundacja z Niemiec Freundschaft mit Polen c/o Walter Matt Stocksgrund 20D35043
Marburg
5.Samodzielne Publiczne ZOZ, szpitale
6.MOPS
7 Fundacja Hospicyjna Gdańsk ul Chodowieckiego 10
8 Forum Hospicjów Polskich
9. AHE Łódź ul Rewolucji 52
10. Pałac Młodzieży w Łodzi ul Wyszyńskiego 86
11. Szkoła Muzyczna w Łodzi ul Sosnowa 9

Wydarzenia- imprezy, organizacja i uczestnictwo w 2009 r
• 11 luty 2010r – msza w intencji chorych będących pod opieka Hospicjum Domowego Salve
Stowarzyszenia Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej Żyć Godnie.
Msza św odbyła się w kościele św Pallotiego w Łodzi ul Łagiewnicka 197/201
•17.czerwiec 2010 - zorganizowano mszę dla rodzin pozostających w żałobie.
Uroczysta msza święta odbyła się w intencji osób, które odeszły będących pod opieką
Zespołu Hospicjum Domowego Salve, Zespołu Opieki Długoterminowej i opieką
wolontaryjną członków Stowarzyszenia
Msza święta odbyła się w kościele św Piotra i Pawła w Łodzi ul Nawrot 104.
• 18- 20 czerwiec 2010 r – udział w Konferencji PTPOPiH w Poznaniu „ W zgodzie
z tradycją otwarcie na nowe wyzwania”. Sfinansowano opłatę za konferencję 2 członkom
stowarzyszenia w kwocie 500zł ( po 250zł ).

• 24 wrzesień 2010 r – Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej
„Żyć Godnie” – współorganizator Konferencji organizowanej w Łodzi przez OIPiP
„ Rola państwa i zadania pielęgniarki w zakresie zaspokojenia potrzeb pielęgnacyjno
opiekuńczych osób starszych i niepełnosprawnych”
• 25 wrzesień 2010 r - w ramach grupy wsparcia zorganizowano wyjazd do Lichenia.
Zwiedzanie sanktuarium licheńskiego i wizyta w Hospicjum w Licheniu. W wyjeździe brały
udział

osoby osierocone, członkowie Stowarzyszenia i Zespołu Hospicjum Domowego

„Salve”.
• 25 wrzesień 2010r –VII kampania Społeczno- Edukacyjna „Hospicjum to też życie ”
Włączenie się czynne w udział w kampanii
• 09.październik 2010 r- koncert charytatywny w ramach akcji „Głosy dla hospicjów”
zorganizowany w AHE w Łodzi ul Rewolucji 52. Przedstawiono działalność Zespołu
Hospicjum

Domowego

Salve

i

Stowarzyszenia

Łódzkiej

Opieki

Paliatywnej

I Długoterminowej „Żyć Godnie”.
W trakcie trwania koncertu w wykonaniu chóru Laudate Deum

i Gospel the Time

przeprowadzono zbiórkę publiczną na cele statutowe Stowarzyszenia. W czasie trwania
koncertu odbyła się aukcja przedmiotów przekazanych przez piosenkarkę Eleni na rzecz
dzieci osieroconych. W aukcji zebrano 640 zł. W kweście publicznej zebrano 1079zł.
•14 październik 2010 r – zaproszenie do akcji organizowanej przez Caritas „Pola Nadziei”
sadzenie cebulek żonkili przez członków Stowarzyszenia na placu przed Katedrą w Łodzi
symbolizujące łączenie się z ludźmi w cierpieniu i chorobie
• 6 grudnia 2010 r - zorganizowano imprezę mikołajkowa dla dzieci osieroconych i dzieci
biorących udział w konkursie plastycznym „ Słonik – nasz przyjaciel” w Łodzi ul Sosnowa 9.
W ramach imprezy mikołajkowej odbyły się występy zespołu tanecznego STEP DANCE Koluszki i studia tańca ATUT z Łodzi, rozstrzygniecie konkursu „ Słonik mój przyjaciel”,
przekazanie niespodzianek dla osób biorących udział w konkursie.
Z okazji Dnia Wolontariusza w trakcie koncertu podziękowano wolontariuszom działającym
na rzecz Stowarzyszenia
• 16 grudzień 2010 r- Wigilia w siedzibie Stowarzyszenia organizowana przy udziale grupy
wsparcia i członków Stowarzyszenia
• 25 wrzesień 2010 - 30 czerwiec 2011 - Prowadzenie zbiórki publicznej

NR SSPIII

5022/8/10/11 w celu pozyskiwania środków na działalność statutową stowarzyszenia.

Dzialalność Stowarzyszenia
1. 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
• edukacji na rzecz opieki paliatywno- hospicyjnej

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu
2.Przy Stowarzyszeniu działa bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego służąca
osobom potrzebującym.
- część sprzętu Stowarzyszenie zakupuje ze środków własnych pozyskiwanych w ramach
darowizn i zbiórek publicznych
-w 2010r stowarzyszenie zakupiło z uzyskanych środków finansowych ze zbiórek
publicznych 20 materacy p/odleżynowych zmiennociśnieniowych bąbelkowych, 2 ssaki
elektryczne i 1 koncentrator tlenu.
- w 2010r uchwałą zarządu z dn 14.09 zakupiono 10 materacy p/odleżynowych
zmiennociśnieniowych bąbelkowych

Prowadzenie Grupy Wsparcia dla osób w żałobie
3.Stowarzyszenie roztacza opiekę nad osobami osieroconymi poprzez:
- prowadzenie Grupy Wsparcia – spotkania odbywają się raz w miesiącu w siedzibie
Stowarzyszenia.
Spotkania prowadzi psycholog, przy współudziale pielęgniarek i członków stowarzyszenia.
W ramach grupy wsparcia zorganizowano wyjazd do Lichenia 25.09.10 dla osób w żałobie,
członków stowarzyszenia i Zespołu Hospicjum Domowego „Salve”
17 czerwca 2010r zorganizowano mszę dla rodzin pozostających w żałobie
Uroczyste msze święte odbyły się w intencji osób , które odeszły będących pod opieką
Zespołu Hospicjum Domowego Salve, Zespołu Opieki Długoterminowej i opieką
wolontaryjną członków Stowarzyszenia
Msza święta odbyła się w kościele św Piotra i Pawła w Łodzi ul Nawrot 104.
- Osoby będące w ramach Grupy Wsparcia wyraziły chęć kontynuacji spotkań jako grupy
zorganizowanej działającej wolontaryjnie na rzecz pomocy w zakresie działań statutowych
Stowarzyszenia Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej Żyć Godnie.

Edukacja na rzecz społeczeństwa
4.Udział w VII kampanii społeczno- edukacyjnej „Hospicjum to też życie ”w okresie od
25.09.2010r. Kampania nadal trwa.
•Zorganizowanie koncertów charytatywnych połączonych ze zbiórką publiczną na cele
statutowe stowarzyszenia w czasie kampanii:
•09.10.10 koncert charytatywny w ramach akcji „Głosy dla hospicjów”
•Prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie opieki paliatywno –hospicyjnej w siedzibie
stowarzyszenia w ramach
- Impreza mikołajkowa dla dzieci w ramach Kampanii „Hospicjum to tez życie”
- konkurs plastyczny dla dzieci „ Słonik – mój przyjaciel”

Zbiórki publiczne
5. Zbiórka publiczna – prowadzona od 01.09.2009 do 30.06.2010r NR. SSPIV 5022/37/09
zakończyła się wynikiem finansowym - 8.262,00 zł
-Prowadzenie zbiórki publicznej NR SSPIII 5022/8/10/11 w terminie od 25.09.10 - 30.06.11r
w celu pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia tj” Wsparcie dzieci
osieroconych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przystosowanie pomieszczeń stanowiących
siedzibę stowarzyszenia w taki sposób, że zamontowane zostaną wykładziny antypoślizgowe,
oraz zlikwidowane bariery architektoniczne znajdujące się w siedzibie stowarzyszenia”
Zbiórka obejmuje kwestę publiczną, sprzedaż zniczy, aniołów. ozdób wielkanocnych.

Działalność wspierająca dzieci osierocone
Tematem wiodącym VII Kampanii „Hospicjum To Też Życie” jest pomoc dzieciom , których
najbliżsi odeszli. Opieką jest objęta czwórka dzieci osieroconych. Na rzecz dzieci przekazano
kwotę 640zł( po 160 zł na każde dziecko)na podstawie imiennych oświadczeń na zakup
najpotrzebniejszych rzeczy.
Fundacja Hospicyjna Gdańsk ul Chodowieckiego przekazała sumę 982.40 na dofinansowanie
działań na rzecz dzieci osieroconych. Pieniądze w kwocie 245,60zł zostały przekazane na
podstawie imiennych oświadczeń na każde z dzieci jako dofinansowanie do działań
rehabilitacyjno-leczniczych.
Dla dzieci osieroconych i dzieci pozostających pod opieką wolontaryjną Stowarzyszenia
zostały przekazane paczki z okazji mikołajek, Świąt Bożego Narodzenia.

Działalność administracyjna
1.Kontynuacja działań w kierunku utworzenia NZOZ i rozwijanie działań statutowych
Stowarzyszenia w zakresie wparcia chorych i ich rodzin.

Działalnośc wydawnicza
Stowarzyszenie wydało broszurki informujące o działalności statutowej Stowarzyszenia
i propagowania idei opieki paliatywno- hospicyjnej

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

Informacja o zatrudnieniu pracowników
Stowarzyszenie zatrudnia 2 osoby w ramach pracy na umowy zlecenie i umowy o dzieło
1; księgowa
1; psycholog
Wypłacone dochody łącznie w 2010 roku wyniosły – 8.844,00

Informacja o rozliczeniach z budżetem
Stowarzyszenie składa deklarację CIT-8 , CIT-8/0, sprawozdanie roczne, deklarację związaną
z zatrudnieniem na umowę zlecenia i inne deklaracje dla celów podatkowych

Zatwierdzono:
Łódź, 12.05.2010r
Zarząd Stowarzyszenia

