Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS)

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności

Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej

organizacji pożytku publicznego
za rok 2011

 Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami;
 Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
 We wszystkich pytaniach, w których istnieje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć właściwe odpowiedzi znakiem
 We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (■);

Data wpłynięcia sprawozdania

Miejsce na notatki MPiPS

(wypełnia MPiPS)

I. Dane organizacji pożytku publicznego
1. Nazwa organizacji

Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego

2. Adres siedziby i dane
kontaktowe

Kraj

Województwo

Powiat

POLSKA

ZACHODNIOPOMORSKIE

KOSZALIN

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

KOSZALIN

Kasprowicza

3a

-

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

KOSZALIN

75-714

Koszalin

94 340 01 89

Nr faksu

E-mail

Strona WWW

94/340 01 89

biuro@hospicjum.koszalin.pl

www.hospicjum.koszalin.pl

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym
06.06.2001
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku
publicznego
5. Numer REGON
330240533

18.10.2004
6. Numer KRS

0000017241

7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Jadwiga Ostrowska - Prezes
Anna Myk – wiceprezes
Mariola Śmiałkowska - Skarbnik
Wiesława Stawczyk - Sekretarz
Piotr Wilk - Członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej
przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Dorota Badurak – przewodnicząca
Anna Staniewicz - członek
Halina Lubiniecka

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Stowarzyszenie zostało powołane w celu wspierania i kontynuowania rozwoju
opieki hospicyjnej/paliatywnej.
2. Do zadań zespołu profesjonalnego oraz wolontariuszy należy:
a) dążenie do poprawy jakości szybko uciekającego życia chorego oraz
zapewnienie opieki jego rodzinie,
b) leczenie objawowe i pielęgnacja terminalnie chorych (zespół profesjonalny),
c) przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji ciężko chorych (zespół profesjonalny,
wolontariusze),
d) edukacja chorego i jego rodziny w zakresie pielęgnacji,
e) kształcenie członków Stowarzyszenia (pracownicy medyczni i wolontariusze),
f) wspieranie działalności powołanego w 1998 roku Hospicyjnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.

Hospicjum może realizować swoje cele z zachowaniem obowiązujących
przepisów prawa poprzez:
(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na a. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami,
podstawie statutu organizacji)
placówkami służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami
pracy, szkolnictwem, itp.
b. korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) w celu
rozpropagowania idei hospicyjnej opieki nad chorym w okresie terminalnym
głównie choroby nowotworowej,
c. gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami
finansowymi, pochodzącymi z darowizn, zapisów, dotacji państwowych i
społecznych,
d. organizowanie regularnych spotkań szkoleniowych, seminariów i konferencji
regionalnych, krajowych i międzynarodowych w celu wymiany doświadczeń oraz
kształcenia członków Hospicjum,
e. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi
organizacjami i placówkami działającymi na rzecz chorych z nie poddającą się
leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą,
f. uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych, zgodnie z
zakresem działania Stowarzyszenia.
10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

11. Najważniejsze sfery działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod względem wielkości
wydatkowanych środków, sfeiy działalności pożytku publicznego, o których mowa w
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

1.opieka hospicyjna i paliatywna,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Opis działalności pożytku publicznego
1.
Opis
głównych Głównym zadaniem Hospicjum jest niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie choroby.
działań podjętych przez Opieka ta ma na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych, socjalnych i duchowych potrzeb
chorego z nie poddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie
organizację
wsparcia ich rodzinom podczas choroby i w okresie osierocenia po śmierci bliskiej osoby. Opieka ta obejmuje
przede wszystkim chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Do innych chorób wchodzących w zakres
opieki hospicyjnej należy zaliczyć przewlekłe postępujące choroby degeneracyjne, zapalne, niedokrwienne,
przebiegające ze znacznym nasileniem trudnych do zwalczenia objawów, szybką progresją i zniedołężnieniem.

2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez
organizację działalności pożytku publicznego

.
Cały kraj

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały
kraj”, „zagranica")

2. Informacja

dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom
X tak O nie
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo- -wychowawcze określone w
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2. Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1
Lp.
1
2
3
4

5.

Nazwa placówki

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejscowość/ci,
w
której/ych Liczba odbiorców działań placówki w
placówka prowadzi działania
okresie sprawozdawczym
Koszalin

550

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
Liczba odbiorców działań organizacji

Osoby
fizyczne

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

550

p
r Osoby
aprawne
w
n
4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
organizacji w okresie sprawozdawczym
e
1. Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności nieodpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem
kodu/ów PKD 2007 odoowiadaiaceao/vch tej działalności. Jeśli
organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej,
należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów
działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od
głównego przedmiotu działalności)

1.Działalność
pozostałych
niesklasyfikowanych

Kod PKD:

organizacji

członkowskich,

gdzie

indziej

9499Z

Kod PKD:
Kod PKD:
2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
„cały kraj”
nieodpłatnej działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina", „powiat",„województwo",„cały kraj",
„zagranica")

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji pożytku
publicznego w okresie sprawozdawczym
1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
O tak X nie

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku
publicznego

Nie dotyczy

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności odpłatnej
organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów
PKD 2007 odoowiadaiaceao/vch tei działalności. Jeśli organizacja
prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu
działalności)

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:

3.Zasięg
terytorialny
organizację odpłatnej
publicznego

prowadzonej
przez
działalności pożytku

nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały kraj”,
„zagranica”

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
O tak X nie

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej
(należy podać informację na temat rodzaju działalności
gospodarczej prowadzonej przez organizację w okresie
sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem kodu/ów PKD 2007
odowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji
PKD, należy podać informację na temat trzech głównych
rodzajów działalności ( podanie maksymalnie 3 kodów),
zaczynając od głównego przedmiotu działalności)

nie dotyczy

Kod PKD:
Kod PKD:
Kod PKD:
6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację
działalności gospodarczej

nie dotyczy

(Należy wskazać np. „gmina", „powiat", „województwo", „cały
kraj", „zagranica")

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
1. Informacja o przychodach organizacji

1.Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/ zysków i
strat)

2 874 418,40 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji
1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego
2.Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego
3. Przychody z działalności gospodarczej
4.Przychody z działalności finansowej

36 586,58 zł

5.Przychody z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

540 970,48 zł

6.Ze źródeł publicznych ogółem:

1 931 679,30 zł

zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
b) ze środków budżetu państwa
w tym:

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

1 873 432,50

zł

58 246,80

zł
zł

d) z dotacji z funduszy celowych
7. Ze źródeł prywatnych ogółem:

365 182,04

zł

1 945,00

zł

b) z darowizn od osób fizycznych

92 937,60

zł

c) z darowizn od osób prawnych

49 000,00

zł

143 067,44

zł

a) ze składek członkowskich

w tym:

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)
e) ze spadków, zapisów

zł

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych)

zł

g) z nawiązek sądowych

78 232,00

h) ze świadczeń pieniężnych

zł
zł

8. Z innych źródeł

zł

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie
sprawozdawczym
1. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego
zł
2. Wynik działalności gospodarczej

zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową

zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
1. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych niewydatkowanej w poprzednich
okresach sprawozdawczych

493 184,38

zł

2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie
sprawozdawczym ogółem

116 733,45

zł

3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w
szczególności określone w pkt 11.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania
1

1. Niesienie pomocy chorym, znajdującym się w terminalnym okresie choroby

116 733,45

zł

2

zł

3

zł

4

zł

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku
dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym, wraz z kwotą
1

Nie dotyczy

zł

2

Nie dotyczy

zł

3

Nie dotyczy

zł

4

Nie dotyczy

zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:
W
tym

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

2 142 568,09

116 733,45

1 994 968,30

116 733,45

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
d) koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i
opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja
e) koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
f) pozostałe koszty ogółem:

146 554,29

1 045,50

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

o

z podatku dochodowego od osób prawnych

X

z podatku od nieruchomości

o

z podatku od czynności cywilnoprawnych

X

z opłaty skarbowej

X

z opłat sądowych

o

z innych zwolnień -> jakich?

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki
o tak
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego,
zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226)
X nie

W tym:
wysokość kosztów
finansowana z 1 %
podatku
dochodowego od
osób fizycznych

o
o
o
o
X

własność
użytkowanie
wieczyste
najem
użytkowanie
użyczenie
dzierżawa
nie korzystała
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osób

o
o

3.Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na
szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub
jednostek samorządu terytorialnego lub zawarła umowy
użytkowania , najmu, dzierżawy, lub użyczenia i przysługuje jej w
odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:
V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1.

Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
( w odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku
pracy(etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w
organizacji)

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
w przeliczeniu na pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie, należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na
podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym
(wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby
zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z ostatnich 12 miesięcy i
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

25,9 etatów

3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na
podstawie umowy cywilnoprawnej
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1.

2.

23 osoby

Członkowie ( nie dotyczy fundacji)
X
o

Organizacja ma członków
Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień
roku osobowego

tak
Nie

osób fizycznych - 51
osób prawnych - -

3.

Zmiana członkostwa w organizacji

Organizacja pozyskała
członków – 0 członków
Organizacja utraciła członków 5 członków
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Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1.Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez
wolontariuszy

X

tak

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę
na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją,
członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
czy przedstawiciele władz organizacji)

o

nie

2.Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz organizacji przez
okres nie dłuższy niż 30 dni
Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

364 osób

w tym:

a)

członkowie organizacji

30

osób

b)

pracownicy organizacji

11

osób

c)

osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0

osób

d)

członkowie organu zarządzającego

3

osób

e)

inne osoby

320

osób

13

osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 30
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w
okresie sprawozdawczym)

a)

członkowie organizacji

3

osób

b)

pracownicy organizacji

2

osób

c)

osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0

osób

d)

członkowie organu zarządzającego

2

osób

a)

inne osoby

6

osób

w tym:

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie
sprawozdawczym

1 209 754,00 zł

1 050 404,86 zł
a) z tytułu umów o pracę
wynagrodzenie zasadnicze

1 007 529,86 zł

nagrody
w tym:
premie

42 875,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód)
b) z tytułu umów cywilnoprawnych
2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz
osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z
prowadzoną działalnością pożytku publicznego
a)w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego
w tym:

b)w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą organizacji
4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

159 349,14 zł

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych
organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz
umowy cywilnoprawne
9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub
konstrukcji wynagrodzeń w organizacji — wówczas należy wpisać te uwagi w
przygotowane pole)

Nie dotyczy

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie
sprawozdawczym
o
1.Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych
X

tak
nie
0,00 zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych
Nie dotyczy
3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną w okresie
sprawozdawczym
X tak
1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego
o nie
2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa zadania
Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Promocja i ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez
organy administracji rządowej

Kwota
38 000,00 zł
5 000,00 zł

X

tak

o

nie

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.
2.

Nazwa zadania
Opieka paliatywna i hospicyjna

Kwota
1 873 432,50 zł

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie
sprawozdawczym
1.W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne
o tak

X nie
2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację
Lp.
1.

Nazwa zamówienia

Kwota
zł

2.
3.
4.

zł
zł
zł

5.
X. Informacje uzupełniające

zł

1.Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20%
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki
Lp.

Nazwa spółki

Siedziba spółki

% udział lub akcji w
kapitale

1.
2.
3.
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

%
%
%

% udział w ogólnej liczbie
głosów
%
%
%

1.
2.
3.
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym
Lp.
1.
2.
3.

4.

Przedmiot kontroli
Ocena realizacji decyzji i wniosków wydanych przez inspektora
pracy
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia
społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń
Przeprowadzanie i rozliczania zebranych ofiar na podstawie
zezwolenia nr SO.WK.5022-6/2010 Prezydenta Miasta
Koszalina na przeprowadzenie zbiórki publicznej
Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

Organ kontrolujący
PIP Oddział w Koszalinie

Data zakończenia
11.01.2011

ZUS w Koszalinie

10.03.2011

Wydział Spraw Obywatelskich
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

11.03.2011

Wydział Kultury i Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego
w Koszalinie

14.10.2011

9.
4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U.
Nr 285, poz. 2852)

0 tak
X nie

4.

Dodatkowe informacje

Podstawą pracy Zarządu były: Statut Stowarzyszenia, Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków z dnia
24.03.2011r. oraz Plan pracy z dnia 24.03.2011r.
Założenia planu pracy uchwalone na Zebraniu Walnym w marcu 2011r. zostały zrealizowane w 75%, a mianowicie: magazyn
sprzętu rehabilitacyjnego został ocieplony, archiwum medyczne zostało zorganizowane, tablica pamiątkowa została przygotowana
merytorycznie, a nie udało się przygotować i wdrożyć nocnych dyżurów wolontaryjnych.
Inne wydarzenia, które miały miejsce: 1)biuro Hospicjum zmieniło siedzibę (z ul. Wojska Polskiego 13 na ul. Kasprowicza 3a),
2)rok 2011 był Rokiem św. Maksymiliana Kolbego – została zorganizowana grupa modlitewna wspierająca modlitwą naszych
pacjentów, pracowników i wolontariuszy na comiesięcznych spotkaniach, 3)przygotowanie i organizacja ogólnopolskiej „Akcji
Żonkil”, 4)członkowie i wolontariusze Hospicjum brali udział na terenie Koszalina w ogólnopolskim Marszu dla Życia i Rodziny pt.
„Kocham Cię Życie”, który był organizowany przez Diecezję Koszalińsko-Kołobrzeską, 5)Dzień Patrona (18 sierpnia 2011r.) –
uroczystą Mszę św. w intencji chorych, pracowników i wolontariuszy odprawił kapelan hospicyjny ks. Tadeusz Gorla, 6)Koncert
„Głosy dla Hospicjów” w ramach Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów, w którym wystąpiły artystki światowej sławy
pochodzące z Koszalina – Agata i Bernadetta Raatz, 7)„Akcja Dar Serca” – zbiórka publiczna w dniu 1 listopada na cmentarzach
Koszalina, Mielna i Sianowa, 8)Przedstawiciele Hospicjum brali udział w uroczystościach z okazji 5-lecia Hospicjum Domowego w
Policach, 9)Dzień Wypominkowy (12 listopada 2011r.) – dzień, w którym na wspólnej modlitwie spotkały się rodziny naszych
zmarłych podopiecznych w kościele pw. św. Wojciecha, 10)Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - spotkanie pracowników i
wolontariuszy z symbolicznym wręczeniem nagród i dyplomów dla wyróżniających się wolontariuszy, 11)Spotkanie Opłatkowe (15
grudnia 2011r.) – modlitwa, dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie, to już tradycja w naszej wspólnocie hospicyjnej.
Wszystkie wymienione wydarzenia miały równocześnie charakter spotkań integracyjnych dla pracowników i wolontariuszy, były
przygotowywane wspólnie.
Ponadto, Zarząd Hospicjum zabiegał o poprawę warunków opieki paliatywnej w obu formach pomocy tj. stacjonarnej i domowej.
Wiązało się to z koniecznością pozyskania środków wobec rosnących kosztów utrzymania nowego obiektu i konieczności
uzupełniania środków, które HZOZ otrzymuje na wspieranie opieki z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wolontariat hospicyjny na dzień 31.12.2011r. liczył 69 osób dorosłych oraz 24 kandydatów na wolontariuszy. W całym roku
sprawozdawczym 2011 we wszystkich organizowanych przez Hospicjum akcjach udział wzięło 420 osób, tzw. wolontariat akcyjny.
W 2011 roku odbyły się 2 szkolenia wewnętrzne (styczeń /marzec oraz październik), w których uczestniczyło 40 osób. W
szkoleniach zewnętrznych i konferencjach uczestniczyło 39 osób. Wolontariusze bardzo aktywnie i z wielkim zaangażowaniem
włączali się w organizowane przez Hospicjum zbiórki publiczne połączone z promowaniem idei hospicyjnej i wolontaryjnej.
Wolontariat hospicyjny w trosce o rozwój duchowy brał udział w organizowanych spotkaniach połączonych z wspólną modlitwą. Od
kilku lat Hospicjum Koszalińskie współpracuje z Fundacją Hospicyjną oraz Fundacją „Lubię Pomagać” w Gdańsku. W ramach tej
współpracy zostały zrealizowane nowe projekty i zadania na rzecz dzieci osieroconych. W roku 2011 Hospicjum im. św.
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie przystąpiło do VIII Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjno – Społecznej „Hospicjum to też Życie”
- „Podaruj swój czas” zostań wolontariuszem 50+.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i otwarte serca w podjętych działaniach
(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/ła
Imię i nazwisko - funkcja
1. Jadwiga Ostrowska-Prezes
2. Anna Myk –V-ce Prezes
3. Mariola Śmiałkowska –Skarbnik
4. Wiesława Stawczyk- Sekretarz
5. Piotr Wilk - Członek
Jadwiga Zarach – Główna
Księgowa

Podpis

Data wypełnienia sprawozdania

Miejsce na pieczęć organizacji,
jeśli organizacja posiada pieczęć

