Stowarzyszenie
„Hospicjum im. Piotra Króla”
Ul. Bembnisty 2
63-000 Środa Wlkp.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności Stowarzyszenia
za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku

Informacje o Stowarzyszeniu
1. Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra Króla” działa na podstawie statutu
uchwalonego w dniu 15.05.2012 przez Walne Zgromadzenie i zostało wpisane w dniu
11.06.2012 roku do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz w dniu 08.10.2014 do Rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem KRS 0000423218.

2. Stowarzyszenie posiada Regon 302127830 oraz NIP 7861698388.

3. Organem uprawnionym do reprezentacji jest Zarząd Stowarzyszenia .
Członkowie Zarządu:
Barbara Król – Prezes Zarządu
Mariusz Kokociński – Wiceprezes Zarządu
Daria Jadwiga Szwierz – Sekretarz Zarządu
Anna Barbara Zys – Skarbnik Zarządu
Maciej Wojciech Król – Członek Zarządu

4. Siedziba Stowarzyszenia mieści się na ul. Bembnisty 2, 63-000 Środa Wlkp.
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5. Cel działania:

I. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności
charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz
osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu, polegających na:
a. pomocy medycznej, psychologicznej i duchowej chorym w terminalnym okresie
choroby nowotworowej oraz ich rodzinom ( za ich zgodą )
b. zjednoczeniu ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznej pomocy i opieki,
o której mowa w punkcie a.
c. propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji
wolontariatu.

II. Stowarzyszenie, w zakresie celów określonych w punkcie 5 niniejszego
sprawozdania, prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), w szczególności na rzecz osób ciężko chorych
w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób
w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich śmierci.

6. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.

Charakterystyka działalności statutowej

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. Budowę hospicjum stacjonarnego
b. Prowadzenie hospicjum stacjonarnego i domowego
c. Organizowanie wolontariatu
d. Prowadzenie szkoleń, kursów, wykładów i poradnictwa rodzinnego
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e. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, sportowych
i turystycznych , konkursów, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji
i innych środków na realizację celów statutowych
f. Zaopatrywanie osób chorych i ich rodzin w żywność, leki i inne niezbędne środki
materialne
g. Współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej oraz z instytucjami,
organizacjami i osobami w kraju i za granicą, których działania są zbieżne z celami
Stowarzyszenia
h. Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych
i szkoleniowych, tak w kraju, jak i za granicą
i.

Propagowanie

i

podnoszenie

świadomości

społecznej

w

zakresie

wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony
do podziału pomiędzy jego członków.
5. Opis głównych działań prowadzonych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku:
Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 Stowarzyszenie „Hospicjum im. Piotra
Króla” musiało zrezygnować z wielu akcji, w tym przynoszących środki niezbędne
dla finansowania budowy średzkiego hospicjum. Sytuacja ta ma również
negatywny wpływ na kondycję finansową naszych darczyńców.

A) Budowa hospicjum stacjonarnego:
a) w roku 2020 na budowie hospicjum:
- wykonano elewację budynku wraz z rynnami i obróbkami
- wykonano chodniki przy budynku z kostki brukowej
- wykonano gładzie gipsowe ścian
- rozprowadzono przewody instalacji c.o. oraz wodno-kanalizacyjnej
- rozprowadzono przewody instalacji wentylacji
- wykonano wylewki betonowe posadzek we wszystkich pomieszczeniach
- osadzono zbiorniki wody deszczowej
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b) wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych do końca 2020 roku to
2.600.925,75 , w tym 915.963,11 w 2020 roku

B) Wdrażanie opieki medycznej, duchowej, psychologicznej i socjalnej:
a) kontynuacja wcześniejszych kontaktów z jednostkami opieki zdrowia i opieki
społecznej, z innymi organizacjami
b) rozpowszechnianie „Małego Przewodnika dla Opiekuna” ( pozycji przeznaczonej
głównie dla mieszkańców powiatu średzkiego i okolic opiekujących się chorymi
w ostatnim etapie choroby nowotworowej ) oraz polskiej wersji filmu
zawierającego refleksje i doświadczenia chorych i ich opiekunów ( materiał
pozyskany z Centrum Opieki Paliatywnej przy Uniwersytecie w Melbourne )
C) Propagowanie

i

podnoszenie

świadomości

społecznej

w

zakresie

wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej, organizowanie wolontariatu:
a) przygotowanie i realizacja akcji Pola Nadziei.
wskutek pandemii do tegorocznej akcji włączyła się nieliczna młodzież, dzieci
szkolne i przedszkolne wraz z opiekunami.
b) zorganizowanie kolejnej edycji warsztatów psychologicznych pt. ." Praktyczne
przygotowanie wolontariuszy do udziału w akcjach wspierających budowę
hospicjum w Środzie Wlkp.”, a także „Idea pomocy hospicyjnej – jestem na „tak”.
Przygotowanie wolontariuszy”. Celem szkoleń było przygotowanie przyszłych

wolontariuszy do zbiórki pieniędzy na budowę hospicjum, poszerzenie ich
wiedzy, świadomości i kompetencji związanych z komunikacją pozawerbalną oraz
nawiązywaniem pierwszego kontaktu. Jednocześnie intencją organizatorów było
propagowanie wśród uczniów postaw zaangażowanych w kontekście działań
wspierających opiekę hospicyjną w Środzie Wlkp.

D) Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, zbiórek funduszy:
a) w wyniku pandemii nie odbył się tradycyjny koncert „Głosy dla Hospicjów” .
Spotkanie z obecnymi, a także potencjalnymi darczyńcami przybrało w 2020 roku
formę zwiedzania budującego się hospicjum. Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej i
okolic, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, mogli zobaczyć, jak zostały
spożytkowane dotychczas zebrane środki oraz jakie plany Stowarzyszenie ma na
przyszłość.
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b) coroczny Bieg Nadziei organizowany we współpracy z Urzędem Miasta w Środzie
Wlkp. został odwołany z powodu pandemii koronawirusa.
c) przygotowanie w okolicznych kościołach zbiórek – spotkań spełniających
jednocześnie funkcje edukacyjne ze względu na pandemię zawieszono
d) przeprowadzenie kampanii 1% możliwej dzięki statusowi Organizacji Pożytku
Publicznego. Wykorzystano różnorodne formy dotarcia do potencjalnych
darczyńców m.in. bezpośrednio, poprzez e-mail i internet
e) prowadzenie strony internetowej w celu polepszenia kontaktu z odbiorcami
E) Współpraca z instytucjami, organizacjami, organami administracji publicznej:
a) kontynuacja współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Sportowym
„Polonia Środa”, Forum Kobiet Polskich, Średzkim Ośrodkiem Kultury, Służbami
Mundurowymi, Fundacją Pomagosie, Stowarzyszeniem Diabetyków Średzkich
b) podejmowanie działań z Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatowym
c) dalsza współpraca z prasą ( szerzenie idei, informacje o działaniach
Stowarzyszenia, podziękowania dla darczyńców )

6. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku, zgodnie z rachunkiem zysków i strat
Stowarzyszenie uzyskało przychody w wysokości 402.778,88, z czego:
- 4.620,00 z tytułu składek członkowskich
- 389.310,78 z tytułu innych przychodów określonych statutem, w tym
- z działalności nieodpłatnej 380.084,35
- z działalności gospodarczej 9.226,43
- 8.848,10 z tytułu przychodów finansowych

7. Stowarzyszenie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku poniosło koszty
w wysokości 18.460,01 , z czego:
- 18.441,01 z tytułu realizacji zadań statutowych, w tym
- z działalności nieodpłatnej 18.261,01
- z działalności gospodarczej 180,00
- 19,00 z tytułu kosztów finansowych
8. Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych w okresie od 01.01.2020
do 31.12.2020 roku.
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9. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku Stowarzyszenie prowadziło działalność
gospodarczą.

Środa Wlkp., dn. 15.03.2021 roku

…………………………..………………………………………………………………………..
Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

…………………………….……………………………………………………………………..
Skarbnik Zarządu

Sekretarz Zarządu

……………………………………………………………………………………………………
Członek Zarządu
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