
Sprawozdanie merytoryczne 
Rok 2010



 18 sierpnia 2010 r.  stowarzyszenie zostało 
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego
w Zielonej Górze pod numerem 000369064

i od tej pory oficjalnie rozpoczęło swoją 
działalność.



 Cele hospicjum
• Towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby  nowotworowej, 

poprzez roztoczenie opieki domowej nad osobami, u których zachodzi konieczność leczenia 
objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia 
duchowego.

• Wspieranie rodzin i osób chorych w okresie choroby i żałoby.
• Integrowanie osób gotowych nieść pomoc osobom chorym, ich rodzinom

i osieroconym
• Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej na rzecz członków stowarzyszenia oraz 

całej społeczności lokalnej.
• Propagowanie idei i metod niesienia opieki osobom ciężko chorym znajdującym się w 

terminalnym okresie choroby.



 Stowarzyszenie  liczy 
20 członków i 10 wolontariuszy

Wśród nas są: 
• lekarz anestezjolog- Piotr
• dwie pielęgniarki, specjalistki z opieki paliatywnej- Krystyna

i Dorota 
• trzy pielęgniarki ogólne- Ela, Teresa i Nela
• rehabilitantka- Alina
• inne osoby posiadające bardzo ważne umiejętności 



Praca wszystkich w hospicjum  oparta jest
na zasadach wolontariatu.



Siedziba
 10 czerwca 2010 r. Ksiądz Andrzej Gerej proboszcz parafii pod 

wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Słubicach przekazał na potrzeby  hospicjum pomieszczenie. W 
sierpniu 2010 r. zostało wyremontowane i obecnie mieści się tam 
biuro oraz magazyn hospicjum.



Finanse

Działalność statutową realizujemy w oparciu o 
środki zgromadzone ze składek członkowskich, 
darowizn oraz środków zgromadzonych na 
kwestach i zbiórkach. Pozyskane środki 
przeznaczane są na zakup niezbędnego sprzętu, 
specjalistycznych łóżek, środków opatrunkowych 
oraz materacy przeciwodleżynowych. 
     Na 31 grudnia stan środków zgromadzonych na 
koncie hospicjum wynosił 4798,56 zł. Nad 
prawidłowym gospodarowaniem środkami 
finansowymi hospicjum czuwa skarbnik- Ewa.  



Nasza działalność w roku 2010



1. W okresie od sierpnia do grudnia 2010 r. hospicjum objęło 
opieką pięciu pacjentów. 

2. Pięć razy wypożyczono łóżko oraz materace przeciw-
odleżynowe. Zajmują się tym Przemek, Adam, Tomasz, Irek
i Bartek. 

3. Dnia 7 listopada 2010 r. na wszystkich niedzielnych mszach
w Kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Słubicach, 
członkowie hospicjum informowali mieszkańców
o działalności stowarzyszenia, możliwościach uzyskania 
pomocy, zapraszali również chętnych do pracy
w wolontariacie. 



4. Od miesiąca sierpnia 2010 r., w każdy trzeci czwartek 
miesiąca, odbywają się spotkania wszystkich członków
i wolontariuszy hospicjum. Do końca 2010r.  odbyło się pięć 
spotkań.



5.    Szkolenia
- 13-14 listopad 2010 r. odbyło się szkolenie dla 15 wolontariuszy

w zakresie opieki paliatywnej prowadzone przez Panią Hannę 
Jezierską – pielęgniarkę z Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie 
Wielkopolskim.

- 27 listopada 2010 r. przy kościele p.w. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski w Słubicach zostało zorganizowane 
praktyczne szkolenie dla wolontariuszy z zakresu pielęgnacji 
chorego – osobą szkolącą była Krystyna- pielęgniarka po kursie 
opieki paliatywnej- członek stowarzyszenia.



6. 9 grudnia 2010 r. Pani Monika Iłowska – Walkowiak 
dziennikarka Radia Zachód przeprowadziła wywiad radiowy
z członkami hospicjum- Magdą, Dorotką, Przemkiem
i Adamem. Celem wywiadu było poinformowanie 
mieszkańców powiatu słubickiego o powstałym hospicjum 
oraz celach jakie realizuje. 

7. 16 grudnia 2010 r. odbyło się spotkanie wigilijne członków
i wolontariuszy hospicjum.



8. pisma:
- listopadzie 2010 r. zwrócono się z prośbą

do Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej 
Górze o umożliwienie stowarzyszeniu podpisania umowy
na realizację świadczeń z zakresu opieki paliatywnej
i hospicyjnej w warunkach domowych na 2011r,. Odpowiedź 
odmowna, ponieważ świadczenia z zakresu hospicjum 
domowego na terenie powiatu słubickiego na 2011r. zostały 
przez NFZ już zabezpieczone.  



-  18 listopada 2010r. został złożony do Burmistrza Słubic 
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej stowarzyszeniu
na przeprowadzenie zbiórek publicznych. Burmistrz Słubic 
decyzją z dnia 23 listopada 2010 r. zezwolił stowarzyszeniu
na zbiórki publiczne na terenie gminy Słubice w dniach od 20 
listopada 2010 r. do 30 czerwca 2011 r..



- 10 grudnia 2010 r. złożony został wniosek

do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Wykonania Orzeczeń

i Probacji w Warszawie o wpis do wykazu instytucji, organizacji społecznych, 

fundacji i stowarzyszeń prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Decyzją 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2010r. hospicjum zostało wpisane 

do ww. wykazu przez co może otrzymywać nawiązki. 



11. Ulotki i plakaty: podczas czteromiesięcznej działalności 
zostały zaprojektowane, wydrukowane i rozprowadzone
w kościołach, w przychodniach u lekarzy rodzinnych,
w szpitalu a także w urzędach ulotki (ok. 1000 szt.) oraz plakaty 
(ok. 30 szt.), informujące  osoby potrzebujące
o możliwościach uzyskania pomocy oraz zachęcające wszystkich 
do pracy wolontariusza w hospicjum.



12. strona internetowa – www.hospicjumwincentego.fsl24.pl,
na której Tomasz umieszcza  aktualne informacje
z działalności hospicjum.  

Jest też dostępny adres e-mail:hospicjumwincentego@wp.pl 

http://www.hospicjumwincentego.fsl24.pl/


Rok 2010 w obiektywie



Szkolenie wolontariuszy



Wywiad do Radia Zachód



                                                                        Wigilia



Nasze hospicjum jest potrzebne
27 marca 2011 otrzymaliśmy poczta elektroniczną list

Witam !!!
Pragnę serdecznie podziękować wolontariuszom z Hospicjum Domowego w Słubicach,p.dr 

Piotrowi Pielichowskiemu, p.Joli Skręty z-ca prezesa ,p.Krysi pielęgniarce,p.Izie,p.Przemkowi 
Szemielińskiemu za wspaniałą  pomoc w pielęgnacji i opiece  przy  moim ciężko chorym tatusiu 
dotkniętym chorobą nowotworową,p.psycholog Sabinie za wsparcie .Szczególne podziękowania 
pragnę skierować za wsparcie duchowe chorego i rodziny ks.Piotrowi kapelanowi hospicjum. 

Pozdrawiam serdecznie  życzę dużo sił i cierpliwości w pielęgnacji nad ciężko chorymi osobami, 
które w ostatniej drodze swojego życia potrzebują rozmowy, miłości,  uśmiechu  tak jak to czyniliście 
Państwo .Jestem Wam bardzo wdzięczna pomimo, że każdy z Was pracuje zawodowo i ma rodziny 
nigdy nie okazywaliście zmęczenia z całym sercem poświęcaliście się choremu i wspieraliście 
rodzinę.
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