WARSZAWSKIE HOSPICJUM SPOŁECZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO
W 2010 ROKU

I. NAZWA STOWARZYSZENIA, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE
ZARZĄDU, CELE STATUTOWE
Warszawskie Hospicjum Społeczne z siedziba Plac Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa,
telefon kontaktowy 22 839-23-73.
Data pierwszej rejestracji: 12.09.2001 roku, nr KRS 0000041113,
Data uzyskania statusu OPP: 31.08.2005 roku,
Nr identyfikacyjny REGON: 010887461
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Bogumiła Olech – prezes;
Anna Doboszyńska – wiceprezes;
Katarzyna Kozorys – wiceprezes;
Magdalena Szczepanek – skarbnik;
Anna Chrzanowska – sekretarz;
Maria Magdalena Konopka - członek Zarządu;
Dariusz Bałuk - członek Zarządu;
Daniel Bury - członek Zarządu;
Komisja Rewizyjna: Izabella Matuszewska – przewodnicząca, Marek Tuka, Jerzy Jacek Wojtkiewicz.
Cele Hospicjum
Idea główna:
Naszym celem jest łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych osób w terminalnej fazie choroby
nowotworowej, które pragną okres ten spędzić we własnym domu. Są to chorzy, 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 wartości życia aż do końca. Po ich odejściu pragniemy podtrzymać nawiązany kontakt z rodzinami,
wspierając je w okresie żałoby.
Warszawskie Hospicjum Stołeczne, istniejące już od 23 lat, jest hospicjum domowym, które zapewnia
nieodpłatną kompleksową pomoc chorym i ich rodzinom w domach. Opiekę sprawują zespoły kilkuosobowe, składające się zależnie od potrzeb z lekarza, pielęgniarki, psychologa i wolontariuszy.
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Hospicjum realizuje swoje cele przez:
- pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek, ochotników bez wykształcenia medycznego, niekiedy osób duchownych,
- 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 - lekarzy, pielęgniarek, psychologów – w dziedzinie opieki
paliatywnej,
- nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
- gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych i literatury
z dziedziny opieki paliatywnej,
- pozyskiwanie funduszy publicznych.
II.

OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2010 ROKU

W 2010 r. Warszawskie Hospicjum Społeczne opiekowało się 185 chorymi (w tym 103 kobiety
i 82 mężczyzn) na terenie lewobrzeżnej Warszawy, głównie w dzielnicach Bemowo, Bielany, Śródmieście, Ochota, Wola i Żoliborz. Z tej liczby 145 osób – to nowoprzyjęci pacjenci, u 40 osób
kontynuowano opiekę rozpoczętą w roku poprzednim. Do hospicjów stacjonarnych przeniesiono
22 osoby, w domach zmarło 83 podopiecznych. Opieka nad chorymi trwała od kilku dni do 3-4 miesięcy. Oprócz opieki lekarskiej i pielęgniarskiej oraz pomocy wolontariuszy, w 2010 r. zapewniliśmy
chorym opiekę rehabilitanta i masażysty oraz pomoc psychologiczną, również rodzinom chorych.
Poza tym zaopatrywaliśmy chorych w sprzęt medyczny: 21 chorych otrzymało łóżka rehabilitacyjne,
70 chorych materace przeciwodleżynowe, 10 chorych materace zwykłe, 42 osoby wózki inwalidzkie,
39 osób koncentratory tlenu i inną aparaturę medyczną (ssaki, nebulizatory), 90 osób drobny sprzęt
(chodziki, krążki przeciwodleżynowe, stoliki przyłóżkowe, fotele higieniczne, kule, drabinki, baseny),
a także środki pielęgnacyjne i opatrunkowe.
W pracy WHS uczestniczyło 40 wolontariuszy niemedycznych, 2 lekarzy wolontariuszy, 1 pielęgniarka
– wolontariuszka. Oprócz osób pracujących na zasadach wolontariatu zawarliśmy umowy z 8 lekarzami,
5 psychologami, 6 pielęgniarkami i pielęgniarzami. W 2010 r. pracę w Hospicjum podjęło 8 nowych
wolontariuszy. Większość wolontariuszy pracowało bezpośrednio z chorymi, 10 osób brało udział
w pracach organizacyjno-administracyjnych, 3 wolontariuszy prowadziło magazyn ze sprzętem oraz
pomagało w zadaniach transportowych. Jeden wolontariusz pracujący bezpośrednio z chorymi opiekował się w 2010 r. średnio 2 osobami, odwiedzając je 2-4 razy w tygodniu i dostarczając im lekarstwa,
odżywki, środki opatrunkowe, sprzęt medyczny, artykuły spożywcze i higieniczne (patrz raport finansowy), pomagając w pracach domowych, służąc wsparciem duchowym chorym i ich rodzinom.
Dwa razy w miesiącu w siedzibie WHS pełnił dyżur psycholog, który nieodpłatnie udzielał porad
osobom w żałobie i rodzinom chorych, znajdujących się pod naszą opieką. Inni psychologowie na
życzenie chorych i ich rodzin odwiedzali ich w domach, wspierając w trudnych sytuacjach.
Raz w miesiącu odbywały się wspólne dla wolontariuszy i członków rodzin chorych Msze św.
w intencji osób zmarłych w ostatnim okresie pacjentów WHS, a po nich ogólne spotkania informacyjne
z częścią szkoleniową dla wszystkich członków Stowarzyszenia. W miarę potrzeb organizowane
były także spotkania wolontariuszy w dzielnicach.
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Na wiosnę i na jesieni zorganizowane były wspólnie z Hospicjum Domowym Księży Marianów na
Pradze szkolenia kandydatów na wolontariuszy. Zgłosiło się łącznie 51 osób, z czego w zajęciach
uczestniczyło 16-18 chętnych.. Zajęcia trwały przez 2 weekendy i obejmowały 40 godzin wykładów
i zajęć praktycznych. Prowadzili je lekarz, psychologowie, pielęgniarki oraz wolontariusze z długim
stażem. Dyplom ukończenia kursu otrzymało 11 kandydatów WHS, z których 8 osób czynnie włączyło się w pracę hospicjum.
Także wolontariusze i pracownicy hospicjum podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach i konferencjach związanych z opieka paliatywną. Psycholog i 2 lekarzy wzięło udział w X Ogólnopolskiej
Konferencji Medycyny Paliatywnej „Hospicjum 2010”, organizowanej przez Ogólnopolskie Forum
Onkologii i Psychoonkologii, która odbyła się w dniach 7-8 maja 2010 r. w Toruniu. Trzy osoby
(lekarz i 2 pielęgniarki) wzięli udział w XXVI Ogólnopolskiej Konferencji: „Postępy w leczeniu bólów nowotworowych w medycynie paliatywnej” dnia 28 maja w Centrum Onkologii w Warszawie.
Psycholog uczestniczył w szkoleniu „Podstawy opieki paliatywnej” w hospicjum w Katowicach,
a pielęgniarka w Studenckich Dniach Medycyny Paliatywnej organizowanych w dniach 26-27 maja
2010 r. przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Psycholog- masażysta WHS wziął udział w „Kursie kompleksowej terapii przeciwobrzękowej” (180 godzin zajęć) organizowanym przez Polskie Towarzystwo Limnologiczne w Chorzowie.
Zakupiliśmy materiały szkoleniowe, książki i periodyki, które są przydatne zarówno wolontariuszom, jak i lekarzom, pielęgniarkom i psychologom.
30 maja Warszawskie Hospicjum Społeczne włączyło się czynnie do zorganizowanej przez Centrum
Myśli Jana Pawła II i Urząd Miasta Warszawy imprezy dobroczynnej „Miasto Miłosierdzia”. Przygotowaliśmy materiały informacyjne o opiece paliatywnej i o WHS pod hasłem „Otwórz się na dobro”.
Namiot , w którym dyżurowali nasi wolontariusze (12 osób) wraz z pielęgniarkami z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego cieszył się dużym zainteresowaniem.

III. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Środki pozyskane w 2010 roku na działalność statutową Stowarzyszenia pochodziły z kilku źródeł:
- Składek członkowskich, dotacji z Urzędu m. st. Warszawy na realizację programu w zakresie
opieki paliatywnej oraz Fundacji „Wspólna Droga”, darowizn firm i osób indywidualnych, 1%
podatku, publicznej zbiórki pieniędzy oraz darów rzeczowych.
- Dotacja z Urzędu m. st. Warszawy pozwoliła nam na sfinansowanie w znacznej części kosztów
wynagrodzeń: psychologów, osób przyjmujących zgłoszenia pacjentów i koordynujących, szkolenie kandydatów na wolontariuszy, zakup drobnego sprzętu medycznego, specjalistycznych materiałów opatrunkowych i pielęgnacyjnych i innych.
- Środki otrzymane z Fundacji „Wspólna Droga” pozwoliły na pokrycie wynagrodzeń 1 lekarza
i 1 pielęgniarza prze okres 2 m-cy.
- Publiczną zbiórkę pieniędzy przeprowadzono w czasie imprezy dobroczynnej „Miasto miłosierdzia”.
- Drukarnia „Interdruk” wydrukowała nam nieodpłatnie „Książeczki pacjenta”, służące do dokumentacji medycznej w domu chorego.
- Agencja Wydawniczo-Reklamowa Arkadiusz Grzegorczyk drukowała dla WHS nieodpłatnie
różne materiały informacyjne i reklamowe.
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IV.

INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Warszawskie Hospicjum Społeczne w 2010 roku nie prowadziło działalności gospodarczej.
V.

ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU I WALNEGO ZGROMADZENIA STOWARZYSZENIA

Uchwały Zarządu WHS:
-

Uchwała nr 1 z dn. 13.04.2010 r. – dot. przyjęcia sprawozdania finansowego za 2009 r.,
Uchwała nr 2 z dn. 13.04.2010 r. – dot. przyjęcia sprawozdania merytorycznego za 2009 r.,
Uchwala nr 3 z dn. 11.05.2010 r. – dot. nadania tytułu Członka Honorowego WHS,
Uchwała nr 4 z dn. 13.09.010 r. – dot. przyznania nagrody odchodzącej z pracy pielęgniarce,
Uchwała nr 5 z dn. 3.12.2010 r. – dot. przyznania nagrody odchodzącemu pracownikowi
administracji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia:
- Uchwała nr 1 dot. przyjęcia protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
- Uchwała nr 2 dot. zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2009 r.,
- Uchwała nr 3 dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.
VI.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW

Urząd m. st. Warszawy
Fundacja „Wspólna Droga”
Darczyńcy publiczni i firmy
Darczyńcy indywidualni
1% podatku wpłaty od osób indywidualnych
Składki członkowskie
Pozostałe przychody finansowe
Pozostałe przychody
Razem

89 955,71
4 917,50
12 700,00
28 624,67
129 865,00
572,00
4 143,51
0
270 778,39

VII. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH NA:
1/ realizację celów statutowych
2/ administrację, w tym:

363 299,84
62 420,17

- usługi obce
- podatki i opłaty
- wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne
- amortyzacja
- pozostałe koszty
3/ koszty operacyjne
4/ koszty finansowe
Razem

7 253,37
2 199,70
29 079,71
8 881,44
15 005,95
0
11,80
425 731,81
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VIII. DANE O LICZBIE ZATRUDNIONYCH
Warszawskie Hospicjum Społeczne w 2010 roku zatrudniało na:
1) umowę o pracę 3 osoby, w tym:
- pracownik sekretariatu 1 osoba w wymiarze ½ etatu,
- pielęgniarka/koordynator wolontariuszy 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- psycholog 1 osoba w wymiarze ½ etatu;
2) umowę – zlecenie 10 osób, w tym:
- pielęgniarki 5 osób,
- psychologowie 3 osoby,
- księgowa 1 osoba,
- koordynator projektów 1 osoba;
3) umowę z podmiotami gospodarczymi 9 osób, w tym:
- lekarze 8 osób,
- rehabilitantka 1 osoba.
Wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2010 r.:
- na umowy o pracę 89 677,25 zł,
- na umowy – zlecenia 74 077,71 zł,
- umowy cywilno – prawne z osobami mającymi zarejestrowaną działalność gosp. 136 349,00 zł.
IX. DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE
Podmiot
Urząd m. st.
Warszawy

Zadania zlecone

Przychody

Koszty

Wynik
finansowy

Wszechstronna i profesjonalna
opieka domowa nad chorymi
w terminalnej fazie choroby
nowotworowej.

89 955,71

89 955,71

0,00

X. INFORMACJA O ROZLICZENIACH Z TYTUŁU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
Warszawskie Hospicjum Społeczne za 2010 r. złożyło deklaracje:
- PIT-4R z tytułu wypłacanych wynagrodzeń i odprowadziło podatek od tych wynagrodzeń
w wysokości 10 795,00 zł oraz
- CIT-8.
Warszawskie Hospicjum Społeczne – Organizacja Pożytku Publicznego – prowadziła wyłącznie
działalność statutową i nie odprowadzała podatku dochodowego od działalności oraz nie posiadała
innych zobowiązań podatkowych.
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XI. INFORMACJA O KONTROLI, PRZEPROWADZONEJ W STOWARZYSZENIU
Odbyły się następujące kontrole:
1. Komisji Rewizyjnej –w marcu 2010 r.. Kontrola Komisji rewizyjnej podsumowała Działalność
Zarządu WHS za 2009 rok i stwierdziła co następuje:
- sprawozdania zarządu w rzeczywisty sposób oddają funkcjonowanie Hospicjum;
- w zakresie finansów nie stwierdzono niezgodności i nieprawidłowości;
- działalność prowadzona jest zgodnie ze Statutem WHS.
2. Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy – w okresie od 04.08.2010 r. do 10.08.2010 r.
Celem kontroli było stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy nr B/VI/1/2-NGOH/111/08
z dnia 7.05.2008 r. w 2010 r. Kontrola stwierdziła, że zadanie realizowane jest zgodnie z umową,
a osoby je realizujące mają odpowiednie kwalifikacje wynikające z umowy, kwalifikacji. Środki
finansowe przekazane na realizację zadania, wydatkowane są zgodnie z zawartą umową. Dokumentacja prowadzona jest czytelnie i adekwatnie do zadania.

Bogumiła Olech, Prezes Zarządu 				

…………………………………

Anna Brzostek, Księgowa					

…………………………………

Warszawa, dnia 28 marca 2011 r.
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