Warszawskie Hospicjum Społeczne
pl. Inwalidów 10 m. 73
01-552 Warszawa

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2005

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2005
1.

Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u
wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące
członków rady (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres
zamieszkania) oraz określenie celów statutowych organizacji.

Warszawskie Hospicjum Społeczne; pl. Inwalidów 10 m73, 01-552 Warszawa.
Data wpisu w KRS: 12.09.2001 (data pierwszej rejestracji); 7.03.2006 (data ostatniego wpisu).
Nr KRS: 0000041113; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX WYDZ. GOSP.; 12-09-2001;
REGON: 010887461
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
Ewa Flatau – prezes
Agnieszka Pichór- wiceprezes
Maciej Marks – wiceprezes
Anna Brzuska – skarbnik
Kinga Zając – sekretarz
Bogumiła Olech – członek zarządu
Katarzyna Kozorys – członek zarządu
Komisja Rewizyjna: Hanna Jachura – przewodnicząca; Izabela Matuszewska; Joanna Perkowska.
Cele Hospicjum
Naszym celem jest łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych osób w terminalnej fazie choroby
nowotworowej, które pragną okres ten spędzić we własnym domu. Dotyczy to osób, u których zakończono
leczenie przyczynowe, a zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu
problemów rodzinnych i wsparcia duchowego. Na ile to możliwe, staramy się, by mogły one umierać w
otoczeniu rodziny, w godnych warunkach, w poczuciu bezpieczeństwa i i wartości życia aż do końca. Po ich
odejściu pragniemy podtrzymać nawiązany kontakt z rodzinami chorych, wspierąc je w okresie żałoby.
2.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych,
a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych.

Warszawskie Hospicjum Stołeczne, istniejące już od 19 lat, jest hospicjum domowym. Cel ten osiągamy
przez zapewnianie nieodpłatnej, kompleksowej pomocy chorym i ich rodzinom w domach. Opiekę sprawują
zespoły kilkuosobowe, składające się zależnie od potrzeb z lekarza, pielęgniarki, psychologa i wolontariuszy.
Hospicjum realizuje swoje cele przez:
− pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych
oraz ochotników bez wykształcenia medycznego,
− pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
− pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
− propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej,
− kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz kierowanie się nimi
w działalności statutowej,
− organizowanie naboru i szkolenia wolontariuszy sprawujących opiekę paliatywną,
− kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie opieki
paliatywnej,
− wypożyczanie sprzętu medycznego,
− gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury z dziedziny
opieki paliatywnej,
− organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz hospicjum,
− pozyskiwanie funduszy publicznych.

W 2005 r. Warszawskie Hospicjum Społeczne objęło opieką 117 chorych na terenie lewobrzeżnej
Warszawy, głównie w dzielnicach Wola, Koło, Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Opieka trwała od kilku dni do
3-4 miesięcy.W pracy uczestniczyło 56 wolontariuszy niemedycznych, 2 lekarzy, 5 pielęgniarek i psycholog,
pracujący w zespołach dzielnicowych. Oprócz osób pracujących na zasadach wolontariatu okresowo
zatrudnialiśmy na umowę-zlecenie 3 lekarzy i 5 pielęgniarek. W 2005 r. pracę w Hospicjum podjęło 6 nowych
wolontariuszy. Większość wolontariuszy pracowało bezpośrednio z chorymi, 10 osób jednocześnie brało
udział w pracach organizacyjno-administracyjnych, 4 wolontariuszy opiekowało się magazynem ze sprzętem
oraz pomagało w zadaniach transportowych.
Jeden wolontariusz pracujący bezpośrednio z chorymi opiekował się w 2005 r. średnio 3 osobami,
odwiedzając je 2-4 razy w tygodniu. Dostarczano chorym lekarstwa, odżywki, środki opatrunkowe, sprzęt
medyczny, artykuły spożywcze i higieniczne (patrz raport finansowy),pomagano w pracach domowych,
służono wsparciem duchowym chorym i ich rodzinom.
W 2005 r. zaopatrzyliśmy 13 chorych w łóżka rehabilitacyjne, 29 chorych w materace
przeciwodleżynowe, 4 w materace zwykłe, 9 w wózki inwalidzkie, 3 w koncentratory tlenu, 85 w drobny
sprzęt i środki pielęgnacyjne i opatrunkowe.
Członkowie WHS raz na miesiąc spotykają się na zebraniach ogólnych, na których odbywają się
prelekcje wzbogacające wiedzę wolontariuszy z zakresu medycyny paliatywnej i opieki psychologicznej nad
osobami nieuleczalnie chorymi. Omawiane były również sprawy organizacyjne i bieżące problemy
wolontariuszy. Równolegle ze spotkaniami ogólnymi odbywały się comiesięczne spotkania robocze zespołów
dzielnicowych. W ramach doskonalenia wiedzy 2 osoby wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez
Fundację Hospicyjną w Gdańsku i 1 osoba w szkoleniu ADSUM organizowanym przez Ogólnopolskie Forum
Ruchu Hospicyjnego i Caritas.
Prowadziliśmy stały nabór wolontariuszy. Po przejściu wstepnych testów 15 osób odbyło szkolenie
(wykłady prowadzone przez lekarzy, psychologa i wolontariuszy z długim stażem oraz ćwiczenia praktyczne
prowadzone przez pielęgniarki) w zakresie podstawowych umiejętności pielęgnacyjnych, wiedzy medycznej i
psychologicznej niezbędnej w pracy w hospicjum. Drugie w 2005 r. szkolenie dla wolontariuszy (25 osób)
rozpoczęło się w listopadzie, a zakończy się 28 stycznia 2006 roku.
W ramach I Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej i międzynarodowej akcji ”Voices for
Hospices”, oraz II Ogólnopolskiej Kampanii "Hospicjum to też życie. Zdążyć z prawdą” zorganizowaliśmy
koncert i otwartą debatę na temat “Nieuleczalna choroba – jak o tym rozmawiać”. Uczestniczyliśmy w
audycjach radiowych i telewizyjnych, które miały na celu propagowanie idei opieki hospicyjnej.
Braliśmy udział w inicjowanej przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie ogólnopolskiej akcji
informacyjnej “Pola Nadziei”.
Celem pozyskania funduszy na działalność statutową współpracowaliśmy ze zrzeszającą organizacje
pozarządowe fundacją “Wspólna Droga” oraz z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, przeprowadziliśmy
także 3 zbiórki publiczne w supermarketach i 2 kwesty w kościołach.
W 2005 roku zdarzeniem prawnym była rejestracja WHS jako organizacji pożytku publicznego.
3.

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego

według

wpisu

do

Nie dotyczy.
4.

Odpisy zarządzeń, protokołów, zatwierdzonych planów, sprawozdań, regulaminów.
1.

2.
3.
4.

Walne Zgromadzenie członków WHS sprawozdawczo-wyborcze w dniu 10.05.2005 r.
Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwała 1. Nadanie honorowego członkowstwa.
Uchwała 2. Przyjęcie sprawozdania Zarządu za okres 2002-2005.
Uchwała 3. Absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Uchwała 4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków WHS w dniu 28.06.2005.
Uchwała 5. Zmiany w statucie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków WHS w dniu 27.08.2005.
Uchwała 6. Zmiany w Statucie celem rejestracji WHS jako organizacji pożytku publicznego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków WHS w dniu 13.12.2005.
Uchwała 7. Zmiany w statucie w związku z planem rejestracji NZOZ-u.
Uchwały w załączeniu).

rejestru

Posiedzenia Zarządu WHS w 2005 r:
1. 25.01.2005. Informacje o proponowanych szkoleniach w roku 2005. Omówienie projektu
utworzenia ZOZ-u. Przygotowania do wiosennej akcji “Pola Nadziei”.
2. 8.02.2005. Ustalenie składu komisji wyborczej, daty i przebiegu wyborów nowego zarządu.
Kontynuacja spraw związanych z NZOZ-em.
3. 31.05.2005. Ukonstytuowanie się Zarządu WHS. Omówienie raportu finansowego, szkoleń i
zagadnień fundraisingu. Omówienie wyników akcji “Pola Nadziei”.
4. 14.06.2005. Omówienie projektu nowego statutu WHS.
5. 28.08.2005. Omówienie stanu osobowego członków organizacji. Organizacja pracy zespołów
medyczno-wolontaryjnych.
6. 13.09.2005. Przygotowania do akcji “Głos dla Hospicjum”, omówienie sytuacji finansowej i
zapotrzebowania na leki i środki opatrunkowe.
7. 2.10.2005. Oszacowanie ilości pacjenów i ich potrzeb. Omówienie pracy zespołów.
8. 16.12.2005. Zmiany w zarządzie WHS: przyjęcie rezygnacji p.Marzeny Figielskiej z funkcji skarbnika,
dokooptowanie do składu Zarządu p. Anny Brzuski i powierzenie jej tej funkcji (Uchwała Zarządu
WHS nr.1)
5.

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i
budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez organizację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność
gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

Przychody
Urząd Miasta Warszawy
Darczyńcy publiczni i firmy
Darczyńcy indywidualni
Fundacja „Wspólna Droga”
Akcja Pola Nadziei
Fundacja Na Rzecz Wspierania Hospicjum
1% podatku wpłaty od osób indywidualnych
Składki członkowskie
Razem
6.

34.190,00
8.000,00
19.102,50
10.000,00
13.871,18
5.885,00
2948,33
635,00
93633,29

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych
b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
c) działalność gospodarczą
d) pozostałe koszty

Poniesione koszty:
Leki i odżywki
Środki opatrunkowe
Sprzęt medyczny
Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek
Telefon i internet
Bilety ZTM
Telefon Plus GSM
Telefony koordynatorów i wolontariuszy
Inne koszty operacyjne (spółdzielnia mieszkaniowa, energia itp.)
Materiały biurowe
Prowizje bankowe i poczta
Wynagrodzenia pracowników (umowa zlecenie: księgowa, sekretarka)
Szkolenia i konsultacje
Pozostałe koszty (amortyzacja, drobne usługi)
Razem

6209.46
11259.76
16305.00
28493.18
3042.53
314.40
1962.98
435.58
2654.24
4030.67
1261.24
15271.03
2461.05
5331.60
99032.72

7.

Dane o liczbie osób zatrudnionych w organizacji z podziałem według zajmowanych
stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
Nie zatrudniamy

8.

Wydatki na umowę zlecenia:

Wynagrodzenie księgowej i sekretarki: 15 271,02 zł.
Wynagrodzenie lekarzy i pielęgniarek: 28 493,18 zł.
9.

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej
działalności.

Podmiot
Urząd m.st.
Warszawy

Usługi, zadania zlecone i
zamówienia publiczne

Przychody

Koszty

Wynik
finansowy

Domowa opieka nad chorymi w
terminalnym okresie choroby
nowotworowej

34 190,00

34 190,00

0

10. Informacja o rozliczeniach organizacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także
informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych.
Podatek dochodowy za pracowników PIT 4: 2 644,30 zł.
Kwota Wn
Kwota Ma
Opis operacji
135,60
PIT-4 naliczenie podatku za styczeń
135,60
zapłata podatku za styczeń 10.02.2005
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
135,60
167,70
167,70
309,10
309,10
548,80
548,80
533,90
533,90
2644,30

2644,30

PIT-4 naliczenie podatku za luty
zapłata podatku za luty 17.03.2005
PIT-4 naliczenie podatku za marzec
zapłata podatku za marzec 23.03.2005
PIT-4 naliczenie podatku za kwiecień
zapłata podatku za kwiecień 16.05.2005
PIT-4 naliczenie podatku za maj
zapłata podatku za maj 15.06.2005
PIT-4 naliczenie podatku za czerwiec
zapłata podatku za czerwiec 19.07.2005
PIT-4 naliczenie podatku za lipiec
zapłata podatku za lipiec 16.08.2005
PIT-4 naliczenie podatku za sierpień
zapłata podatku za sierpień 14.09.2005
PIT-4 naliczenie podatku za wrzesień
zapłata podatku za wrzesień 19.10.2005
PIT-4 naliczenie podatku za październik
zapłata podatku za październik 16.11.2005
PIT-4 naliczenie podatku za listopad
zapłata podatku za listopad 13.12.2005
PIT-4 naliczenie podatku za grudzień
zapłata podatku za grudzień 20.01.2006
Suma rozliczeń

11. Informacja o przeprowadzanej w okresie sprawozdawczym kontroli, z podaniem jej
wyników
W październiku 2005r. odbyła się kontrola merytoryczna zlecona przez Urząd Miasta w związku z
przyznaniem dotacji na dofinansowanie działalności statutowej. Raportu z kontroli nie otrzymaliśmy.
Główna Księgowa
Franciszka Anna Gwiazda

Prezes WHS
Ewa Flatau

