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91-825 Łódź ul Organizacji WIN 36
tel.+48 501 784 469

1.

Nazwa organizacji:
Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej „Żyć Godnie”

2.

Siedziba: Łódź 91-825 ul Organizacji WIN 36;

3.

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym : 07.02.2008

4.

Numer KRS: 0000298785

5.

NIP:7262587122

6.

Regon:100490254
Dane dotyczące członków zarządu; funkcja stowarzyszenia
Prezes Zarządu

7.

-

Ewa Sabina Maciejewska

Wiceprezes Zarządu

-

Anna Domagalska

Skarbnik Zarządu

-

Emilia Ciesielska

Sekretarz – Protokolant Zarządu

-

Małgorzata Karalus

KRS stan na dzień 13.11.2008

Cele statutowe stowarzyszenia ( statut stowarzyszenia )

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.

6.

Szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych

7. promocja i organizacja wolontariatu
8. działania na rzecz osób niepelnosprawnych
9. 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)

pomoc

c)utworzenie hospicjum stacjonarnego
12. przeciwdziałanie patologiom społecznym
Do realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie:

8.
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

Zadania zrealizowane w 2008
1.Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń 07.02.2009r
otrzymało nr KRS 0000298785, NIP 7262587122, REGON 100490254
2. Założono konto Stowarzyszenia w BANK 82124025391111001017264005
4. Od 01.05.2008r wynajmowany lokal przy ul Organizacji WIN 36 jest
sukcesywnie zagospodarowany i wyposażany w sprzęt i meble
5. Stowarzyszenie działa na rzecz chorych i ich rodzin poprzez:
wolontaryjną opiekę 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
6.Stowarzyszenie roztacza opiekę nad osobami osieroconymi poprzez:
22.06.2008r zorganizowano mszę dla osieroconych rodzin chorych zmarłych w
hospicjum.

Uroczysta msza święta odbyła się w intencji 44 osób , które odeszły.

Msza odbyła się w kościele św Piotra i Pawła w Łodzi ul Nawrot 104
Po mszy rodziny zmarłych spotkały się z pielęgniarkami i lekarzami, kapelanem
sprawującymi opiekę nad chorymi w domach.
Rodziny zmarłych złożyły pisemne podziękowanie za opiekę i pomoc w okresie

9.

osierocenia
7 Stowarzyszenie podjęło działania związane z powstaniem Grupy Wsparcia
ustalenie programu i terminu rozpoczęcia opieki nad osieroconymi styczeń 2009r
/ psycholog, pielęgniarka, członek stowarzyszenia/ /
8. Stowarzyszenie dn 14.07.2008 r na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu podjęło
uchwałę o zobowiązaniu do podjęcia starań o nadanie Stowarzyszeniu statusu
organizacji pożytku publicznego
9 14.07.2008r na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o
uchyleniu dotychczasowej treści statutu i przyjęciu nowego statutu.
10. 13.11.2009r Stowarzyszenie Łódzkiej Opieki Paliatywnej I Długoterminowej
Żyć Godnie otrzymało status organizacji pożytku publicznego
11 Nadanie autorskiego zastrzeżonego logo Stowarzyszenia Łódzkiej Opieki
Paliatywnej I Długoterminowej „ Żyć Godnie „przez panią Katarzynę Witczak

Informacja o uzyskanych przychodach
Przychody Stowarzyszenia w 2008 roku wyniosły:

Darowizny rzeczowe i finansowe
Przychody inne statutowe
Przychody z tytułu składek członkowskich

10

Uwagi:
Stowarzyszenie nie ma zaciągniętych zobowiązań finansowych

11.

6 922,00 zł
500,00 zł
1 100,00 zł

