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Dane Podstawowe 
Nazwa organizacji:  

Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „Żyć Godnie 

Siedziba: Łódź 91-825 ul Organizacji WIN 36; 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym : 07.02.2008 

Numer KRS: 0000298785 

NIP:7262587122 

Regon:100490254 

e-mail:slopid@vp.pl 

htto://www.slopidzycgodnie.republika.pl 

konto bankowe: 

Bank PEKAO S.A. oddział Łódź 82 1240 2539 1111 0010 1726 4005 

 

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 

 
 

Lp 

 

Imię i Nazwisko 

 

   Funkcja    Adres 

1 

 

Ewa Sabina 

Maciejewska 

 

Prezes Zarządu   

 

90-015 Łódź  

ul Tuwima 23 m12 

2 

 

Anna Domagalska 

 

 

 Wiceprezes Zarządu                93-202 Łodź  

ul Dąbrowskiego 103 m38 

3 

 

Małgorzata Karalus 

 

  Sekretarz Zarządu                                                   94-047 Łódź   

ul Wyszyńskiego 33 m6 

koresp. 91-360 Łódź  

ul Gipsowa 8 
4 

 

 

Iwona Zasina 

 

  Skarbnik Zarządu                                    90-192 Łódź  

ul Senatorska 4 m5a 

5 Robert Bibik   Członek Zarządu                                     94-48 Łódź 

ul  Hubala 7 m 74 

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej 
Przewodnicząca : Ewa Gawęda 

Wiceprzewodniczący: Arkadiusz Przybył 

Członek: Jadwiga Kozłowska 



Zakres i formy prowadzonej działalnosci 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 

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 

10 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 2009 Zarząd Stowarzyszenia odbył 6 zebrań w sprawach bieżącej 

działalności Stowarzyszenia. 

Dnia 27 maja 2009rodbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków 

Stowarzyszenia. Zostały przyjęte sprawozdania merytoryczne, finansowe, Komisji 

Rewizyjnej, zarząd otrzymał absolutorium. Podjęto uchwały dotyczące zmian w statucie w 

celu powołania NZOZ 

Ilość członków Stowarzyszenia ( stan 31.12.2009r): 

21 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 

 

Wydarzenia- imprezy, organizacja i uczestnictwo w 2009 r 

 

•17.styczeń 2009r - 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 świeta odbyła się w kościele św Piotra i Pawła w Łodzi ul Nawrot 104. 

Po mszy rodziny zmarłych spotkały się z pielęgniarkami, lekarzami,  kapelanem 

sprawującymi opiekę nad chorymi w domach 

• 29-31 maj 2009r  – czynna pomoc Stowarzyszenia w zorganizowaniu w Łodzi  

w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji konferencji „Rola i zadania pielęgniarki XXI wieku 

w opiece paliatywno-hospicyjnej” w ramach Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i 

Hospicyjnej 

• 19 czerwiec 2009 r -  uczestnictwo czynne  w Targach Ekonomii Społecznej w ramach 

projektu  „Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej ” współ finansowane przez Unię 

Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu społecznego 

• 27 wrzesień 2009 r - w ramach grupy wsparcia zorganizowano wyjazd do Częstochowy  

połączony z mszą modlitewna na Jasnej Górze, zwiedzaniem klasztoru i wizytą w Hospicjum 

Stacjonarnym w Częstochowie ul Krakowska W wyjeździe  brały udział  osóby osieroconych, 

członkowie Stowarzyszenia i Zespołu Hospicjum Domowego „Salve” 

 



• 1październik 2009r- 5 grudzień 2009r - Udział w VI kampanii społeczno- edukacyjnej 

„Hospicjum to też życie ” 

•10.październik 2009 r-  koncert charytatywny w ramach akcji „Głosy dla hospicjów” 

zorganizowany w Kościele Ewangelicznych Chrześcijan w Łodzi ul Organizacji 

WIN2.Przedstawiono działalność Zespołu Hospicjum Domowego Salve i Stowarzyszenia 

Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „Żyć Godnie”. Zaprezentowano film 

dotyczący opieki paliatywno –hospicyjnej , promując w społeczeństwie idee ruchu  

hospicyjnego.  W trakcie trwania koncertu w wykonaniu zespołu muzycznego Kościoła 

Ewangelicznych Chrześcijan przeprowadzono zbiórkę publiczną na cele statutowe 

Stowarzyszenia . W kweście publicznej zebrano 2300zł. 

•14 październik 2009 r – zaproszenie do akcji organizowanej przez Caritas „Pola Nadzieji” 

sadzenie cebulek żonkili przez członków Stowarzyszenia na placu łódzkiej Manufaktury 

symbolizujące łączenie się z ludźmi w cierpieniu i chorobie 

• 15 listopad 2009 r- W kaplicy kościoła o. Pallotynów w Łodzi ul łagiewnicka 197/201 

odbyła się  msza święta celebrowana przez ks Łukasza Dutkiewicza w intencji osób 

sprawujących opiekę nad chorymi. 

• 5 grudnia 2009r -  zorganizowano mszę dla rodzin pozostających w żałobie  

 Uroczysta msze 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. Po mszy Świętej 

odbył się koncert charytatywny  w wykonani chóru  Laudate Deum z parafii Chrystusa Króla 

w Łodzi pod dyrekcja prof. Czesława Tomaszewskiego połączony ze zbiórką publiczną na 

cele statutowe Stowarzyszenia. W kweście publicznej zebrano 1197 zł. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w trakcie koncertu podziękowano  nie 

medycznym wolontariuszom działającym na rzecz Stowarzyszenia  

• 18 grudzień 2009 r- Wigilia w siedzibie Stowarzyszenia  organizowana przy udziale grupy 

wsparcia i członków Stowarzyszenia 

• 1 październik 2009- 30 czerwiec 2010 - Prowadzenie zbiórki publicznej  NR SSPIV 

5022/37/09 w celu pozyskiwania środków na działalność 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. 

-Stowarzyszenie pozyskało część sprzętu w ramach darowizny/ zawartej w umowie 

z dn 30.04.09 /przekazanej przez fundację z Niemiec Freundschaft mit Polen c/o Walter Matt 

Stocksgrund 20D35043 Marburg  

- część sprzętu Stowarzyszenie zakupuje ze środków własnych pozyskiwanych w ramach 

darowizn i zbiórek publicznych 

-w 2009r stowarzyszenie zakupiło z uzyskanych środków finansowych ze zbiórek 

publicznych 15 materacy p/odleżynowych zmiennociśnieniowych bąbelkowych i 1 materac 

 p/ odleżynowy  rurowy. 

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 Częstochowy 27.09.09 dla osób 

 w żałobie, członków stowarzyszenia i Zespołu Hospicjum Domowego „Salve” 

 17-01-09 i 5-12-09 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 świeta odbyła się w kościele św Piotra i Pawła w Łodzi ul Nawrot 104. 

Po mszy rodziny zmarłych spotkały się z pielęgniarkami, lekarzami,  kapelanem 

sprawującymi opiekę nad chorymi w domach. 



Edukacja na rzecz społeczeństwa 

4.Udział w VI kampanii społeczno- edukacyjnej „Hospicjum to też życie ”w okresie od 1.10-

5.12.2009r 

•Zorganizowanie koncertów charytatywnych połączonych ze zbiórką publiczną na cele 

statutowe stowarzyszenia w czasie kampanii: 

•10.10.09 koncert charytatywny w ramach akcji „Głosy dla hospicjów” 

•05.12.09 koncert charytatywny w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza 

•Prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie opieki paliatywno –hospicyjnej w siedzibie 

stowarzyszenia w ramach „Dni otwartych drzwi ”od 1.10-5.12.09 

Zbiórki publiczne 

5 Prowadzenie zbiórki publicznej  NR SSPIV 5022/37/09 w terminie od 1.10 - 30.06.10r  

w celu pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia 

 

Działalność administracyjna 

1.Kontynuacja działań w kierunku pozyskania lokalu na działalność Stowarzyszenia z 

ramienia Urzędu Miasta Łodzi. 

Stowarzyszenie obecnie wynajmuje lokal od prywatnego właściciela. Lokal ten z powodu 

prężnie rozwijającej się działalności nie spełnia wymogów dla dalszego rozszerzania pomocy 

potrzebującym i realizowania zadań statutowych . 

 

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 

1; księgowa 

1; psycholog 

Wypłacone dochody łącznie w 2009 roku wyniosły z tytułu umowy zlecenie....5922.00 zł 

Wypłacone dochody z tytułu jedno razowej umowy o dzieło wyniosły................500.00 zł 

 



 

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, 30.04.2010r                                                                                

                                                                                                               Zarząd Stowarzyszenia 

 


