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Sztum, dnia 30.06.2015 rok 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym 

 „DAR SERCA” za rok 2014 
 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” w Sztumie jest 

organizacją pożytku publicznego, non – profit. Statutowa działalność Stowarzyszenia dotyczy 

wyłącznie sfery zadań pożytku publicznego, jak:  

 ochrona i promocja zdrowia,  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym rehabilitacja,  

 promocja i organizacja wolontariatu,  

 działalność charytatywna.  

Zasięg naszego działania jest lokalny, a dotyczy południowo - wschodniego obszaru 

województwa pomorskiego( powiat sztumski, malborski i kwidzyński ). 

I. MISJA NASZEJ ORGANIZACJI: 

Niesienie ulgi w cierpieniu i poprawianie jakości życia osobom niepełnosprawnym, 
przewlekle i nieuleczalnie chorym oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom. 
 

II. CELE: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, 

które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia; 
2) sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej, i społecznej 

nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami 
tych pacjentów; 

3) zapewnienie opieki osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym przez 
udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitację; 

4) poprawienie dostępności do usług zdrowotnych i opiekuńczych osobom nie 
wymagającym hospitalizacji, a potrzebującym kontynuacji opieki lekarskiej 
pielęgniarskiej, rehabilitacji oraz wsparcia w samo-opiece i samo-pielęgnacji; 

5) pomoc osobom niepełnosprawnym w możliwej do osiągnięcia sprawności 

fizycznej, psychicznej i społecznej, a także  w adaptacji do zmiany warunków ich 

życia spowodowanych chorobą i niepełnosprawnością;  

6) uwrażliwianie mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby osób 

niepełnosprawnych, przewlekle i nieuleczalnie chorych,  przez  edukację,  

współpracę oraz  działalność charytatywną i wolontariat; 

7) wyrabianie właściwych nawyków prozdrowotnych przez edukację zdrowotną oraz 

promowanie zdrowego stylu życia i podejmowanie działań profilaktycznych; 

8) kształcenie osób wykonujących zawód medyczny oraz innych wspomagających 

działalność zdrowotną i opiekuńczą. 

 

                                                   III.  ZADANIA: 
1) świadczenie usług zdrowotnych i opiekuńczych w  warunkach domowych, 

ambulatoryjnych i całodobowych, w tym usługi: pielęgniarskie,  rehabilitacyjne, 

lekarskie, terapeutyczne, pomoc psychologiczna, duchowa i inne; 

2) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego; 

3) prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; 
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4) współpraca z samorządem lokalnym ( gminnym, powiatowym, wojewódzkim), w 

tym realizacja zadań zleconych i włączanie się do realizacji zadań własnych 

samorządu; 

5) współpraca z  instytucjami i organizacjami w Polsce i  za granicą; 

6) promowanie i organizowanie  wolontariatu; 

7) organizowanie działań charytatywnych, takich jak:  zbiórki pieniędzy, festyny i 

inne ; 

8) organizowanie zajęć i imprez promujących zdrowy stylu życia oraz  integrujących 

mieszkańców, takich jak: sportowe, turystyczne, rekreacyjne, kulturalne, kulinarne 

i inne; 

9) prowadzenie działalności edukacyjnej  poprzez szkolenia, kursy, konkursy, 

konferencje i inne formy, dla osób wykonujących zawód medyczny, wolontariuszy, 

rodzin opiekunów i innych osób; 

10) promowanie działalności Stowarzyszenia z wykorzystaniem strony internetowej, 
mediów i przez inne formy. 

                            IV. CZŁONKOWIE,  PRACOWNICY i WŁADZE Stowarzyszenia 

Liczba członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2014r. - 25 osób (uprawnionych do 

głosowania).  

Liczba pracowników na dzień 31.12.2014r. - 26 osoby ( w tym  6 pielęgniarek  2  

fizjoterapeutów, 1 masażysta,  2 terapeutów zajęciowych, 9 opiekunek, 2 lekarzy, 2 

psychologów, 

W ROKU 2014 WŁADZE STOWARZYSZENIA STANOWILI: 

ZARZĄD – zespół pięcioosobowy:  
 

 Krystyna Szafrańska – prezes 
 Anna Lewandowska –v-ce prezes 
 Mirosława Szpalerska – członek 
 Alicja Klewicz – członek 
 Antoni Gałecki – członek 

 
KOMISJA REWIZYJNA – zespół czteroosobowy : 

 Inga Murawska – przewodnicząca 
 Jan Ziarko - członek 
 Zbigniew Zwolenkiewicz- członek 
 Zygmunt Smoliński –członek 

 
 Zarząd zbierał się 4 razy: 

1) 4.01.2014r - Zebranie w celu omówienia bieżących spraw i zwołania Walnego Zebrania 

Członków na dzień 27.01.14r. 

2) 10.03.2014r. - Zebranie w celu przejęcia dokumentacji Stowarzyszenia przekazywanej 

przez kierownika ds. administracyjnych 

3) 03.06.2014 - Zebranie w celu omówienia spraw bieżących i  zwołania Walnego Zebrania 

Członków na działań 25.06.14r. 
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4)  7.12.2014r. - Zebranie w celu podsumowania Projektu pn. „Aktywny senior darem serca 

dla potrzebujących” w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Osób Starszych 

(ASOS) Edycja 2014 

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia odbyły się 3 raz (zwołane w trybie 

zwyczajnym). 

1) 27.01.2014r zebranie w celu zapoznania członków  z kierunkami działania 

Stowarzyszenia 

Podjęto 2 uchwały 

- o poszerzeniu usług o działalność rehabilitacyjno-opiekuńczą stacjonarną  

(całodobową) 

-o wprowadzeniu zmian w statucie stowarzyszenia   

        2)  25.06.2014r. w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 
             rok 2013. 

  3)  03.10.2015r. w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian  dotyczących  spłaty kredytu 
 na  ustalonych z Bankiem Spółdzielczym w Sztumie zasadach. 

          
Komisja Rewizyjna zbierała się kilkakrotnie w dniach od 9 do 20 czerwca 2014 r. w celu 

przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu Stowarzyszenia  przed  Walnym Zebraniem 

Członków Stowarzyszenia, które odbyło się dnia 25.06.14 r. 

Wszystkie uchwały Zarządu oraz Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zostały 

zrealizowane. 

                                             V. GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie zajmuje się głównie profesjonalną działalnością zdrowotną i opiekuńczą na 

rzecz osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z powodu schorzeń narządu ruchu, 

wieku, zaburzeń psychicznych.  Świadczy usługi w  warunkach domowych, ambulatoryjnych i 

stacjonarnych przez zespół wielodyscyplinarny, tzn. Lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, 

masażystów, terapeutów zajęciowych, psychologów, opiekunów medycznych, opiekunów 

środowiskowych, logopedę, neurologopedę, wolontariuszy i innych.  Jest to działalność 

nieodpłatna i odpłatną w zależności od źródeł finansowani. Działalność obejmuje: 

1)świadczenie usług leczniczych przez zespół opieki paliatywnej domowej; 

2) świadczenie usług pielęgniarskich w ramach opieki długoterminowej domowej;  

3) rehabilitację leczniczą ambulatoryjną i domową;  

4)prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;  

5) świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych domowych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w ramach zadania zleconego przez ośrodek pomocy społecznej; 

6) opiekę dzienną dla seniorów i osób niepełnosprawnych;  

7) opiekę całodobową dla seniorów i osób niepełnosprawnych.  

Efekty naszych działań w roku 2014  
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Ad 1) Usługi zdrowotne w zakresie opieki paliatywnej domowej refundowane były ze środków 

ubezpieczenia zdrowotnego od stycznia do grudnia 2014 r. na podstawie umowy z 

Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim  NFZ. Liczba osób objętych opieką  w ciągu roku -73. Z 

opieki korzystało  średnio dziennie  13 osób . Średni czas pobytu choreg o wynosi około  11 

tygodni .  

Ad 2) Usługi  w zakresie opieki długoterminowej domowej refundowane były ze środków 

ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim  

NFZ. Od stycznia do grudnia skorzystało  58 osób.  Średnio dziennie objętych było opieką  

14 osób . Średni czas objęcia opieką jednej osoby wynosi  16 tygodni.  

Ad 3) W zakresie rehabilitacji leczniczej od stycznia do grudnia  realizowaliśmy usługi 

odpłatne, z których skorzystało  115 osób.  

Ad 4) W ramach wypożyczalni wypożyczamy sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy do opieki 

domowej , taki jak: łóżka, wózki inwalidzkie, chodziki, kule, balkoniki, wózki toaletowe, 

materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne, inhalatory. 

Wypożyczeń było  179. Wypożyczenia są nieodpłatne na podstawie umowy użyczenia dla 

osób objętych opieką paliatywną domową przez zespół Stowarzyszenia ( warunki realizacji 

umowy z POW NFZ w Gdańsku) oraz odpłatne w oparciu o umowę dzierżawy dla 

pozostałych osób. 

Ad 5) Usługi opiekuńcze domowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w 

oparciu o umowę z miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie. Usługi są 

nieodpłatne. Z opieki skorzystało 4 osób – mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum.  

Ad 6) Z opieki dziennej skorzystało 90 osób w wieku 60 +(w tym 10 wolontariuszy). Dzienna 

opieka realizowana była w ramach zadań zleconych  i projektów: 

- w ramach umowy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na realizacje 

zadania  pn. „Dzienny Ośrodek Wsparcia darem serca dla potrzebujących.”  Skorzystało 10 

osób w wieku 60 +. 

- w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 

i umowy na realizacje Projektu „Aktywny senior darem serca dla potrzebujących” skorzystało 

30 osób w wieku 60 +w tym 10 wolontariuszy. 

- w ramach zadania zleconego przez Oddział Wojewódzki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 osób (umowa  na realizację zadania zleconego pn. 

 „Kompleksowa pomoc w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych w 

zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz w umożliwieniu im bytowania w 

warunkach odpowiadających godności człowieka przy Stowarzyszeniu”.  

Ad 7) Z opieki całodobowej skorzystało 71 osób,  w tym w ramach turnusu rehabilitacyjnego  

1 osoba. Są to osoby zamieszkałe w powiecie sztumskim, malborskim, kwidzyńskim, 

Trójmieście. Działalność jest odpłatna i nieodpłatna lub częściowo odpłatna ( w zależności 

od źródeł finansowania). Osoby niepełnosprawne korzystają z  refundacji ze środków 

PFRON przyznawanej przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub korzystają z 

finansowania przez fundacje.          
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                                                VI. JEDNOSTKI STRUKTURALNE i ich działania 

Jednostkami  strukturalnymi Stowarzyszenia są Ośrodek Rehabilitacyjno –

Opiekuńczy „DAR SERCA”  82-400 Sztumie, ul. Reja 12, oraz Ośrodek Rehabilitacyjno 

–Opiekuńczy  „DAR SERCA” 82-400 Czernin ul. Zielna 2. Ośrodki utworzone zostały do 

realizacji celów statutowych w zakresie usług zdrowotnych i opiekuńczych. Innych usług  ani 

innej działalności  Stowarzyszenie nie realizuje. 

 Ośrodek w Sztumie działa  w ramach następujących komórek organizacyjnych: 

1. Hospicjum domowe i Poradnia Opieki Paliatywnej, w ramach których świadczona 

jest opieka paliatywna w domu chorego. Opieka jest nieodpłatna. 

2. Opieka długoterminowa domowa , w ramach której świadczone są usługi 

pielęgniarskie w domu chorego. Opieka jest nieodpłatna. 

3. Poradnia Rehabilitacji. W poradni przyjmuje lekarz specjalista rehabilitacji 

medycznej. Usługa jest odpłatna. 

4. Dział Fizjoterapii. Zabiegi wykonują  mgr rehabilitacji medycznej z 5 letnim stażem 

zawodowym jako fizjoterapeuta, licencjat fizjoterapii, technik masażysta. Usługa 

jest odpłatna. 

5. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Zabiegi wykonuje zespół j.w + terapeuta 

zajęciowy. Usługa jest odpłatna. Z usług korzystają osoby wymagające ogólnego 

usprawniania fizycznego i psychicznego oraz opieki kilkugodzinnej dziennie. 

6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego, w ramach której 

wypożyczany jest sprzęt do opieki w warunkach domowych. Wypożyczanie 

odbywa się na podstawie umowy użyczenia (nieodpłatnie) i dzierżawy (odpłatnie)  

    Ośrodek w Czerninie działa  w ramach następujących komórek organizacyjnych: 

1. Ośrodek Opieki Całodobowe j, w ramach którego świadczona jest  

całodobowa opieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Opieka jest 

odpłatna, częściowo odpłatne lub nieodpłatne.  

2. Dzienny Ośrodek Wsparcia – w ramach którego świadczona jest dzienna 

opieka dla seniorów i osób niepełnosprawnych  na podstawie umowy z 

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztumie. Opieka jest 

nieodpłatna. 

3. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej – przyjmujemy osoby wymagające  

usprawniania fizycznego i psychicznego oraz opieki kilkugodzinnej. 

Zapewniamy opiekę oraz  rehabilitację leczniczą i relaksacyjną, a także różne 

formy terapii zajęciowej. Opieka jest odpłatna. 

4. Dział Fizjoterapii – korzystają osoby wymagające rehabilitacji leczniczej. 

Usługa jest odpłatna. 

5. Poradnia Rehabilitacji – z porad lekarza -  specjalisty rehabilitacji medycznej 

korzystają osoby za odpłatnością. 

6. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego ( magazyn). 

Wypożyczanie jest płatne lub nieodpłatne (dotyczy chorych objętych opieką 

paliatywna). 

 

VII. AKCJE CHARYTATYWNE w roku 2014 

1) Akcja POLA NADZIEI  odbyła się w marcu i październiku 2014r. 
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2) KONCERT CHARYTATYWNY 25.10.2014r. 

3) Razem w Akcjach Charytatywnych zebraliśmy 10 804,02 zł 

4) Praca wolontariuszy na podstawie umów o wykonywanie pracy woluntarystycznej. 
Wolontariusze (14 osób) uczestniczący w realizacji trzech w/w projektów 
wymienionych w pkt 1), 3) i 4) wykonali pracę o wartości 15 324 zł, co wynika 
ze sprawozdań. 

5) Wartość pracy osadzonych w Zakładzie Karnym w Sztumie wynosi ……… 

VIII. INNE WAŻNE WYDARZENIA w 2014rok 

1. DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE I ROZWÓJ NOWYCH FORM 

OPIEKI w związku z brakiem kontynuacji umowy z Pomorski Oddziałem 

Wojewódzkim NFZ na usługi rehabilitacji leczniczej od lipca 2013r. 

2. REALIZOWANO UMOWĘ Z ZAKŁADEM KARNYM W SZTUMIE, w ramach 

której prace społeczna na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia 

wykonali osadzeni tego zakładu. Przepracowali  540 osobodni. Wartość pracy  

wynosi 540 x 6 godzin dziennie x 8 zł = 25 920 zł. Dziennie pracę społeczną 

wykonywało od 2 do 3 osadzonych. 

 
3. Złożenie  WNIOSKIEM NA ZAKUP I MONTAŻ DŹWIGU WINDOWEGO w 

obiekcie w Czerninie i zawarcie umowy  ze Starostwem Powiatu Sztumskiego 
w ramach dofinansowanie ze środków PFRON, na realizację zadanie.  
 

4. WYSTĄPIENIE Z OFERTAMI DO POW NARODOWEGO FUNDUSZY 
ZDROWIA W Gdańsku na usługi w zakresie opieki paliatywnej domowej i 
opieki długoterminowej domowej na lata od lipca 2014 do 30 czerwca 2017 
roku i zawarcie umów na te usługi, co zapewniło kontynuację tych usług dla 
mieszkańców powiatu sztumskiego oraz malborskiego i kwidzyńskiego.  
 

           AD 1. ZREALIZOWANE DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE  
 

1) Zmniejszono koszty zatrudnienia przez redukcję etatów i godzin na 
stanowiskach administracyjnych. 

2) Podjęto działania zastępcze, polegające na zmianie organizacji pracy i 

przydziale zadań. 

3) Pozyskano do współpracy stałych wolontariuszy, którzy podjęli się zadań 

wspierających. 

3) Podjęto realizację zadań merytorycznych, takich jak; 

a) Wdrożenie opieki dziennej nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi 

w ramach umów j/w dla 80 osób ( jedna osoba korzystała z opieki 

odpłatnej) 

b) Wdrożenie opieki całodobowej odpłatnej – 21 łóżek, a w tym 

            zwiększenie liczby stanowisk pracy i zatrudnienie w oparciu o   

            współprace z Powiatowym Urzędem Pracy  w Sztumie i Malborku : 

       - stanowisko opiekun medyczny  - 6 osoby 

       - stanowisko opiekun środowiskowy – 2 osoby 
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       - stanowisko pracownik gospodarczy – 1osoba 

       - stanowisko technika masażysty – 2 osoby 

oraz zwiększenie liczby personelu na stanowiskach:  fizjoterapeuty i 

pielęgniarki, razem o 3 osoby i zawarcie umów  . 

 

4) Efektami działań restrukturyzacyjnych są : 

a) znaczne zmniejszenie  zadłużenia Stowarzyszenia; 

b)  rozwój nowych form opieki, takich  jak: opieka dzienna i całodobowa; 

c) rozszerzenie opieki domowej o świadczenie usług dla klientów Miejsko 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie; 

d) pozyskanie wolontariuszy w wieku 60+ do współpracy; 

e) nawiązanie szerszych kontaktów ze społecznością lokalną i instytucjami; 

f) promocja działań Stowarzyszenia; 

g) zwiększenie zaufania społecznego do działalności Stowarzyszenia; 

h) poprawienie klimatu pracy i zwiększenie motywacji osób do wykonywania 

zadań; 

 
IX.PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ – DZIAŁANIA STRATEGICZNE 

  Zakończenie prac remontowych budynku w Czerninie  - zakup i montaż windy 

 Kontynuacja projektów na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych 

 Wdrożenie usług rehabilitacyjno - opiekuńczych całodobowych.  

 

Opracowała 

Krystyna Szafrańska -prezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


