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Sprawozd 
^nię 

z działalnoś ci Zarządu

Stowarzy§zenia ,,Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św. Ojca Pio" w 2016 roku.

Rok 2016 był trzynastym rokiem działalności Stowarzyszęnia,,Hospicjum Zięmi Kluczborskiej św.

Ojca Pio". W ubiegłym rokuZarząd spotykał się 13 razy.

Do najważniejszych zrealizowanych spraw w 2016 roku zaliczamy;

1. Stowarzyszęnie w 2016 roku otrzymało następujące dotacje samorządowe:

- Gmina Kluczbork: 70 000 zł

- Gmina Byczyna: 2 500 zł

- Powiat Kluczborski:3 500 zł

2. Z początkiem 2016 roku ruszyłanasza kolejna kampania ,,Podaruj swój 1% podatku dla Hospicjum

Zięmi Kluczborskiej św. Ojca Pio", Rozliczaliśmy podatek za ż015 rok. Podczas bardzo pracowitej

kampanii przeprowadzono szereg akcji i przygotowano róznorodne materiały. Do pomocy włączył się

zaprzyjńniony z nami i robiący niezwykle dynamiczną karierę na rynku mvzycznym zespół

Sound'n'Grace, który przygotował swój spot reklamowy zachęcający do wpłat 1% podatku na rzecz

naszego Hospicjum. Po raz pierwszy także zdęcydowaliśmy się wysłać listy z podziękowanięm do

darczyńców, którzy w rozliczeniach wskazali swoje danę oraz adręs. TakZę w 2016 roku

rozpoczęliśmy dyzury w naszej siedzibie w Byczynie i Kluczborku podczas których nieodpłatnie

pomagaliśmy roz|iczać PIT-y. Efektem tej cięzkiej kampanijnej pracy było pozyskanie rekordowej, jak

dotychczas kwoty 2l7 253 zł. To daje nam 292 miejscę na 8108 organizacji, które pozyskiwały I%

podatku za 2015 rok, 7 miejsce wśród organizacji z województwa opolskiego i 1 miejsce wśród

or ganizacji z powiatu kluczborskie go.

3. Zarząd wybrał ofertę firmy Alles Cool z Kępna narca|izację klimatyzacji i wentylacji mechanicznej do

ręmontowanego budyŃu przyszłego hospicjum stacjonarnego, Firma Allęs Cool chcąc wspomóc
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nasząbudowę zaoferowała dostawę i montaz klirnatyzacji za darmo, jako wkład tej firmY w to dzieło.

Koszty dostawy i montazu wentylacji pokryje Stowarzyszenie.

4. W dniu 23.01,2016 odbył się pierwszy,,Bal Wolontariuszy",podczas którego wybrano wolontariusza

roku oraz przekazano nagrody dla najaktywniejszych osób.

5. Złożyltśmy wniosek do programu,,Bazar Luxemburg" o dofinansowanie zakupu grzejnikow oraz

clrzwi wejściowych do budowanego hospicjum stacjonarnego. Juz w styczniu 2017 roku otrzymaliŚmy

informacje o przyznaniu nam dotacji w wysokości 6 000 Euro.

6. przeprowadzono szereg spotkań i konsultacji w róznych instytucjach (Urząd Marszałkowski, Gmina

Kluczbork, powiat Kluczbork) w sprawie rozeznania mozliwości pozyskania Środkow na dokończenie

budowy hospicjum stacjonarnego w Smarach. Ostatecznie w grudniu 2016 roku po audYcie

energetycznym został złożony wniosek do RPO o dofinansowanie projektu termomodernizacjt

budynku w Smardach. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w czerwcu 2017 roku.

7. W ubiegłym roku w dniach 1-3 kwietnia w klasztorze ojców Sercanów w Kluczborku odbyły się

kolejne I(luczborskie Rekolekcje Wspolnot Hospicyjnych.

8. Po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji Pola Nadziei podczas ktorej kwestowaliśmy w Byczynie i

Kluczborku. W czasie akcjtzebraliśmy łącznie9 lż6,]1 zł.

9, W ubiegłym roku nasze Hospicjum zostało beneficjentem pomocy PZU w ramach wolontariatu

pracowniczego. Pracownicy największego polskiego ubezpieczyciela posadzili w naszym ogrodzie

hospicyjnym 200 szt. tui a w drugim projekcie ufundowali koncentrator tlenu.

10. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie audytu powykonawczego dotychczas zręalizowanych prac

na budowie hospicjum w Smardach. Okazało się, ze całkowita warlość kosztorysu remontu budynku

wynosi 3 903 253 PLN. Wartość dotychczas wykonanych prac -2ż7l094 PLN. WartoŚĆ wszystkich

faktur - I 4ż6 352 PLN. Wartośó prac do wykonania - l 63ż 158 PLN

11. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozpoczęciu współpracy z firmą KomSys z Bytomia w

sprawie przygotowania stosownej dokumentacji i wdrozenie procedur ochrony danych osobowych.

1ż. Zarząd zlecił audyt energetyczny budynku w Smardach. Jest to dokument niezbędny do ubiegania się

o dofinansowanie projektu termomodernizacji w ramach RPO 2014-2020.



13. W dniu 29.10.2016 odbyła się juz kolejna IX Kluczborska Konferencja MedycYnY PaliatYwnej i

Formacji Hospicyjnej, Tym Tazem sympozjum odbyło się w nowoczesnym i wyremontowanYm kinie

Bajka w Kluczborku.

14. W dniu 23.09 . ż016 w święto naszego patrona św. Ojca Pio, po raz kolejny w budynku naszego

przyszłego hospicjum stacjonarnego w Smardach została odprawiona corocznamSZa Św. TowarzYszYli

nam nasi przyjaciele ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Swiętym ,,Effatha" z KIUCzbOrka a także

mieszkańcy Smard.

15. W drugą sobotę listopada 2016 w kościele NSPJ w Kluczborku została odprawiona coroczna mSZa

św. za wszystkich zmarłych pacjentów naszego Hospicjum.

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

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

takich sytuacjach Stowarzyszenie otwiera linię kredYową w aptekach w ktorych rodziny pacjentów

mogą zakupić leki stosowane podczas realizowanej przez nasze Hospicjum opieki. Żaden z pacjentów

nie otrzymuje bezpośrednio środków finansowych.

17. W dniach 9-I\,Iż.2016 po raz trzęci w Galerii Miodowej w Kluczborku został zorgantzowany

Kiermasz Bozonarodzeniowy dla Hospicjum.

18. Nasi wolontariusze przygotowali własnoręcznie ok. 200 szt. kartek Śr.viątecznych

bozonarodzeniowych, które zostały wysłane do darczyńców i przyjactół naszego Hospicjum

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Członkom Zarządu oraz kazdemu z osobna za

społeczną pracę oraz poświęcenie swojego wolnego czasu, często kosztem rodziny na TZę:Z

funkcjonowania i rozwoju tego dzieŁa,jakim jest Hospicjum Ziemi Kluczborskiej św, Ojca Pio.

Dziękuję Członkom Zespołu Medycznego zapTacę pełną poświęcenia dla dobra chorych iich rodzin

or az niezwykłej wrazliwo ści na ludzkie c ierpienie.
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