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Byczyna l0.03.2016

§prawozdanie z działalnoś ci Zarządu,

§towarzy§zenia o,Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca PiO" w 2015 roku.

i.

Rok 2015 był dwunastym rokiem działalności Stowarzyszenia,,Hospicjum Zięmi Kluczborskiej Św,

ojca pio". W tym czasie Zarząd spotykał się 15 razy w tym l tazw ramach nadzvłyczajnego zebrania

Zarządu.

Do najwżniejszych ztea|izowanych spraw w 2015 roku zaliczamy:

1. Stowarzyszenie w 2015 roku otrzymało następujące dotacje samorządowe:

- Gmina Kluczbork: 70 000 zł

- Gmina Byczyna: 5 000 zł

- Powiat Kluczborski:4 550 zł

2. Z początkięm 20l5 roku ruszyła nasza kolejna kampania ,,Podaruj swoj 1% Podatku dla HosPicjum

ZięmiKluczborskiej św. ojca pio". Rozliczaliśmy podatekza2014 rok. Podczas bardzo Pracowitej

kampanii przeprowadzono §zereg akcji i przygotowano róznorodnę matęriały. Do PomocY włączYł się

zaprzyjńniony z nami i robiący niezwykle dynamiczną karierę na rynku muzYcznYm zesPÓł

Sound,n'Grace, który przygotował swoj spot reklamowy zachęcający do wpłat 1% Podatkv na t7,ęcz

naszego Hospicjum. Efektem tej ciężkiej kampanijnej pracy było pozyskanie rekordowej, jak

dotychczas kwoty 198 416,01 zt. To daje nam 293 miejscę na7 888 organizacji, które PozYskiwałY 1%

podatku za 2014 rok, 7 miejsce wśród organizacji z wojewodztwa opolskiego i 1 miejsce wŚród

organizacji z powiatu kluczborskiego.

3. W dniu 07.02.2015 w Domu Kultury w Praszce odbył się koncert charytatywny z udziałem

urodzonego na Krymie a mieszkającego obecnie w Gliwicach pieśniarza pana Alęxandra Maęefadl Z

tego tytułu pozyskaliśmy środki w wysokoś ci l 200 zł.

4. Nasze Hospicjum wzięło udziŃw zorganizowanym w Byczynie ,,Jarmarku WięlkanocnYmoo. Pomimo

złej pogody Jarmark cieszył się duzym zaintęresowaniem. Za sprzedanę ozdobY wielkanocne,
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przygotowa ne pIzęznaszych wolontariuszy uzyskaliśmy kwotę 527,07 zł. W Jarmarku ldziŃ wzięło 8

stoisk. otrzymaliśmy równiez dyplom za zajęcie II miejsca w konkursię Burmistrza BYczYnY na

najładniejsze stoisko handlowę prezentowane podczas Jarmarku oraz bon PienięŻnY na kwotę |00 zŁ,

5. Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku przekazń naszemu Stowarzyszeniu drugi juŻ samochód

marki Lublin, sprawny, ale wycofany z eksploatacji. To auto z ż001 roku, Samochód, Podobnie jak

poprzedni został nieodpłatnie wyręmontowany przęz osadzonego w ZakŁadzie KarnYm, CzęŚci

zamienne zakupiło Stowarzyszenie. Samochod ten zostŃ, odpowiednio przYstosowanY i Po oklejeniu

naszym logo, będzie słuzył v,ryłącznie do przewozułożek i sprzętu medycznego. PoPrzedni samochód

także otrzymany z ZaĘadu Karnego i wyremontowany pTzez skazanych słuzy nam do Przewozu

wolontariuszy i sprzętu medycznego, Aktualnie użytkowany samochód Lublin Pozwala nam

zrędukowaó kosźy dowozu sprzętu aw szazęgolności łóżękdo domów pacjentów.

6. W ubiegłym roku w dniach 10-12 kwietnia w klasztorze ojcow Sercanów w Kluczborku odbYłY się

kolejne Kluczborskie Rekolękcje Wspolnot Hospicyjnych, przebiegające pod hasłęm ,,Jezus jest

blisko-czerpać nadzieję z obecności Jezusa".

7. prezes Sławomir Kołecki otrzymaŁ ze strony Burmistrza Kluczborka, Pana Jarosława Kielara

deklarację zabezpieczenia baŃowego ze strony Gminy Kluczbork, gdybyśmy w przyszłoŚci zmuszeni

byli zaciągnąć kredyt na dalsze prace przy budowie hospicjum stacjonarnego.

8. Na koniec kwietnia rozpoczfl. się kolejny bardzo wńny i kosztowny etap PrzY budowie hosPicjum

stacjonarnego w Smardach koło Kluczborka a mianowicie ocieplenie zewnętrzne całego budYnku

głównego z montażęm parapetów zewnętrznych. Na zapytanie Stowarzyszenia ofertY PrzYsłałY tYlko

dwie firmy. po wnikliwej analizie Zarząd podjął decyzję oraz uchwałę o wyborze wykonawcY

wskazując na firmę Pana Mirosława Maja.

9. W ramach ubiegłorocznej akcji ,,Pola Nadziei" młodzięż byczyńska kwestowała ulicami BYczYnY.

podczas kwesty rozdawńa darczyńcom zywe zoŃilę, które zostały posadzone rok wczęŚniej w

ogrodzie przyszłego hospicjum stacjonarnego w Smardachprzez naszych hosPicYjnYch wolontariuszY.

Podobna kwesta miała miejsce takze w Kluczborku przy parafii NSPJ atakże na ulicach KluCzborka.

10. Podsumowaliśmy przeprowadzonę w ramach kampanii ,,Pola Nadziei" dwa konkursy: literacki i

plastyczny. Na oba konkursy nadęszło wiele prac. Komisja koŃursowa postanowiła nagrodzić

wszystkich uczestników jednakowo. Lauręaci otrzymali dyplomy i nagrody TzęQzowę,



l1. TVP Opole przygotowała reportń o naszym hospicjum, który został wyemitowany także w paśmie

ogólnopolskim w programie Ekspres Reporterów.

I2. Decyzją Burmistrza Kluczborka II dzień Dni Kluczborka 2015 a zatMęm Dzień Województwa

Opolskiego w Kluczborku został prueznaczony dla naszego Hospicjum. W tym dniu przy

zaangażowaniu człoŃów Hospicjum i naszych wolontariuszy pełniliśmy dyżury pod naszym

hospicyjnym namiotem. Informowaliśmy o naszej budowie, mozliwości przekazania Ioń podatku i

darowizn a takżę o warunkach objęcia chorych opieką paliatywną. Chętni mogli zbadać sobie

ciśnienie i poziom cukru we krwi. Sprzedaz cegiełek wstępu realizowana była dzięki pomocy

pracowników Urzędu Miasta w Kluczborku. Dochód w wysokości 12 740,46 zł. zasilił konto budowy

hospicjum w Smardach.

13. Gmina Byczyna zgłosiła nasze Hospicjum do tytułu Opolska Niezapominajka 2014 dla najlepszej

organizacji pozarządowej Opo|szczyzny. Tęn zaszczytny tytuł przyznaje kapituła Opolskiej

Niezapominajki. Natomiast mieszkańcy Opolszczyzny mogli po raz pierwszy głosować na zgłoszone

do konkursu organizacj e, przyznając jednej z nich nagrodę publiczności. Nasze Hospicjum zdobyło aż

dwie Niezapominajki. Pierwszą, jako wyróżnienie za naszą działalność, drugą jako Niezapominajkę

publiczności.

14. W czerwcowę popołudnie budowę naszego hospicjum w Smardach odwiedzili niespodziewanie nasi

przyjaciele z zespołu Sound'a'Grace. Wracając z prób do festiwalu w Opolu postanowili zrobić nam

niespodziankę. Chcieli także zobaczyć, jak przebiega budowa i porozmawiać o problęmach z jakimi

borykamy się przy tej inwestycji. Obiecali, żę ich hit, piosenkę ,,Dach" zaśpiewają podczas

festiwalowego koncertu z myślą o nas. Zadęklarowa|itakZe wsparcie w kampanii |%ż016.

15. W dniu 23.09.2015 w święto naszego patrona św. Ojca Pio, po raz kolejny w przyszłej kaplicy

naszęgo hospicjum stacjonarnego w Smardach została odprawiona nasza cofoczna msza św. Mszę

odprawił ks. Krzysztof Sliczny, pochodzący ze Smard i prowadzący ,,Grupy modlitęwne św. Ojca Pio"

w diecezji kaliskiej. Towarzyszyli nam nasi przyjaciele zę Wspolnoty Odnowy w Duchu Swiętym

,,Effatha" z Kluczbork a a także mieszkańcy S mard.

16. W dniu 24.10.2015 w Urzędzie Miasta w Kluczborku, przy patronacie Burmistrza Kluczborka i

wsparciu finansowym firm farmaceutycznych, zotganizowana została kolejna juz VIII Kluczborska



Konferencja Medycyny Paliatywnej i Formacji Hospicyjnej pod hasłem ,,Małe-wielkie problemy nie

tylko medycyny paliatywnej ".

17. Naszę Stowarzyszenie nawiązńo owocną współpracę z dyrekcją Domu Kultury w Praszce.

Otrzymaliśmy również deklarację dalszego wsparcia i zaangażowania miejscowych organizacji

skupionych przy Domu Kultury, Te działania są częścią strategii Stowarzyszenia mówiącej o

zaangażowaniu samorządow i lokalnych społeczności na tęrenie których swoją opiekę realizuje naszę

Hospicjum,

18, W drugą sobotę listopada w kościęle NSPJ w Kluczborku została odprawiona coroczna msza Św. za

wszystkich zmarłych pacjentów naszego Hospicjum. Ofiara zbiętana podczas mszy św. w wysokości

1 100 zł została, jak co roku przekazana ptzęz proboszcza parafii NSPJ w Kluczborku naszemu

Hospicjum.

19. W ubiegłym roku nasze Stowarzyszenie realizowało takze pomoc finansową dla najubozszych

pacjentów. Wspomniana pomoc dotyczyła sfinansowania kosztów zakupu lekow. Zvłyczajowo w

takich sytuacjach Stowarzyszenię otwiera linię kredytową w aptekach w ktorych rodziny pacjentów

mogą zakupić leki stosowane podczas realizowanej przez nasz;ę Hospicjum opieki. Żadęn z pacjentów

nie otrzymuj e bezpośrednio środków finansowych.

20. Zostały przeprowadzone intensywnę spotkania z nauczycielami szkoł Gminy Kluczbork mającymi na

celu utworzenie owocnych relacji w ramach budowania naszego wolontariatu hospicyjnego,

21, W dniach II-I2.I2.20I5 po ruz drugi w Galerii Miodowej w Kluczborku został zorganizowany

Kiermasz Bozonarodzeniowy dla Hospicjum. Podczas dwóch kiermaszowych dni sprzedawaliśmy

ozdoby wykonane przęz naszych wolontariuszy.

ż2. Nasi wolontariuszę przygotowali własnoręcznie ok. 200 szt. kartek świątecznych

bozonarodzeniowych, które zostały wysłane do darczyńców i przyjaciół naszego Hospicjum.

Stowarzyszenie wydało 131 915,75 zł. Wańość zainwestowanych środków finansowych w

budowę hospicjum stacjonarnego od początku inwestycji, potwierdzonych fakturami wynosi

1 369 838,83 zł



W roku 2016 Stow arzyszenieplanuje przeprowadzió audyt energetyczny budyŃu otaz rozmowy l

ana|izy dotyczące możliwości pozyskania środkow unijnych na kolejny etap budowy, jakim jest

zakup i montaż kosźownęgo sytemu gtzewczęgo budyŃu głownego oraz systemu klimatyzacji i

wentylacj i mechanicznej,

Wartość pozyskanych środkow z wpożyczania Łóżęk sterowanych pilotem z systemem

przeciwodleżynowum wyniosła w 2015 roku - 12 |05 z|,

Wartość darowizn otrzymany chprzez Stowarzyszęnie w 2015 roku wYniosła 57 263,7l zl,

Wartość brutto majątku Stowarzyszenia na dzieh3t.12.2015 wynosiła 2 402 660,50 zl

Rok 2015 był dla stowarzyszenia rokięm wyjątkowym. z jednej strony sukcesy w postaci

rekordowych wpłat z tl.tułu 1% podatku, ciekawe akcje i ambitne projekty, Z drugiej strony był to rok

ogromnej straty. W dniu 22.10.2015 roku o godzinie l1.00 po długiej i ciężkiej chorobię odeszła Ewa

Cholewińska pomysłod awczyni i zńoĘcielka naszego Hospicjum oraz jego największy Wolontariusz,

Składam sęrdeczne podziękowania wszystkim CzłoŃom Zarządu oruz kazdemu z osobna za

społeczną pracę otaz poświęcenie swojego wolnego czasu, często kosztem rodziny na rzecz

fuŃcjonowania i rozwoju tego dzieła, jakim jest Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio,

Dziękuję CzłoŃom Zespołu Medycznego zaplacę pełną poświęcenia dla dobra chorych i ich rodzin

or az niezv,rykłej wrażl iwo śęi na ludzkie ci e rp i eni e,
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