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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II

za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

nazwa organizacji: Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II,
siedziba: miasto Dębica,
terytorium działania: powiat dębicki,
adres: 39-200 Dębica, ul. Mickiewicza 2
data wpisu i numer KRS: 06.10.2006r; 0000264643,
inne: REGON: 180171667, NIP: 8722277525,

Misja i wartości 

Stowarzyszenie  Dębickie  Hospicjum  Domowe  im.  Jana  Pawła  II  prowadzi  posługę  
w  duchu  działalności  charytatywno  -  opiekuńczej  Kościoła  rzymskokatolickiego,  opartą, 
przede  wszystkim,  na  bezinteresownej  pomocy  swoich  członków:  lekarzy,  pielęgniarek, 
wolontariuszy  i  innych  ludzi  dobrej  woli.  Swoją  opieką  obejmuje  osoby  z  chorobą 
nowotworową  w  okresie  terminalnym,  przebywających  w  domu,  a  także  służy w  czasie 
choroby i w okresie żałoby rodzinom z terenu całego powiatu dębickiego. 
Pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie promować ideę hospicyjną.
Należy do Forum Hospicjów Polskich.  
Hospicjum mieści się przy parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy, gdzie dysponuje trzema 
użyczonymi  pomieszczeniami.  Jedno  pełni  rolę  biura,  w  nim  odbywają  się  też  dyżury, 
spotkania i szkolenia wolontariuszy, dwa pozostałe pełnią rolę magazynu, w których znajduje 
się sprzęt rehabilitacyjno- medyczny, bezpłatnie wypożyczany chorym. 

Członkowie

Stowarzyszenie liczy 35 osób, w tym 21 członków.
Członkowie Zarządu:

Ks. Józef Dobosz – prezes
Krystyna Wolska – wiceprezes
Barbara Babczak – skarbnik
Stanisława Charysz-Ligęzka – członek
Halina Dziewulak – członek

Hospicjum oparte  jest  na wolontariacie  medycznym i  niemedycznym; medyczni:  czterech 
lekarzy,  pięć  pielęgniarek,  farmaceuta,  niemedyczni  między  innymi:  kapłan,  psycholog, 
księgowe, pracownik socjalny. 

Cele

1.  Bezinteresowna  opieka  medyczno-  pielęgniarska  nad  osobami  w  terminalnym  okresie 
choroby nowotworowej, pomoc ich rodzinom, pomoc rodzinom osieroconym.
2.  Zjednywanie  ludzi  dobrej  woli  pragnących  udzielać  pomocy  i  opieki  osobom
      potrzebującym.



Cele te realizowane są poprzez:

-bezinteresowną  posługę  w  domu  chorego,  nieodpłatne  wypożyczanie  sprzętu   
               specjalistycznego do domu chorego,

- pomoc rodzinie osieroconej, 
- wymianę doświadczeń hospicyjnych poprzez korzystanie z konferencji i szkoleń,
- gromadzenie środków finansowych,
- współpracę z ośrodkami edukacyjnymi, religijnymi i placówkami służby zdrowia.

Działalność 2010r.

Do opieki  w hospicjum w okresie  od 01.01.2010 r.  -  31.12.2010 r.  zgłoszono 132 osoby 
potrzebujące pomocy. Średnio, miesięcznie wolontariusze opiekowali się 15 osobami. 
W listopadzie została odprawiona Msza św. w intencji 70 zmarłych. Odbyło się też spotkanie 
integracyjne  wolontariuszy  z  rodzinami  tych  zmarłych.  Upominkami  obdarowano  także 
piątkę osieroconych dzieci.

Na  comiesięcznych  spotkaniach  organizowano,  dla  wolontariuszy,  szkolenia  związane 
z posługą przy łóżku chorego. 

Przedstawiciele hospicjum korzystali również z konferencji i szkoleń, które odbyły się w:
Krakowie 15 - 16.01.,
Częstochowie 28 -3 1.01. i 30 - 31.01.,
Ciężkowicach 15.05.,
Krakowie 30.06.,
Radomiu 22 - 24.10.,
Krakowie 15.11.,
oraz Licheniu 26 - 28.11.

Do  zadań  Stowarzyszenia  należy  pozyskiwanie  środków,  które  w  całości  przeznaczone  
są na cele statutowe. 

W 2010  r.  przystąpiono  do  3  zadań  publicznych,  ogłoszonych  przez  Organy  Samorządu 
Terytorialnego:
1.  „Zorganizowanie konkursów edukacyjnych dla dzieci i  młodzieży w ramach kampanii  
     „Pola Nadziei” - zleconego przez Gminę Miasto Dębica.
2. „Zorganizowanie konkursów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych
      w ramach realizacji kampanii „Pola Nadziei” - zleconego przez Gminę Dębica.
3. „Wspieranie działań wolontariatu - zorganizowanie akcji „Pola Nadziei” – zleconego przez
      Powiat Dębicki.

Pozyskane środki  z  zadań przeznaczono na  realizacje  kampanii  „Dębickie  Pola  Nadziei”, 
które trwały od 4 marca do 28 maja (edycja wiosenna) i od 1 do 15 października (edycja 
jesienna).

Akcja ta odbyła się w ramach ogólnokrajowej  kampanii „Pola Nadziei”. Miała (ona) na celu 
edukację i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby ludzi cierpiących, zwłaszcza będących 
w  terminalnej  fazie  choroby  nowotworowej,  propagowanie  idei  hospicyjnej  oraz 
pozyskiwanie środków finansowych. 

Kampania  odbywa się  w dwóch  etapach:  jesienią  sadzi  się  żonkile,  wiosną  kiedy 
kwiaty zakwitną, kwestując, rozdaje się je ludziom wrażliwym na  cierpienie osób będących 
u  kresu  życia.  Do  dębickiej  akcji  włączyły  się  władze  miasta,  powiatu,  gminy  oraz  50 



placówek oświatowych. W ramach tej kampanii ogłoszono konkursy: plastyczny i literacki 
pod hasłem „Dobry człowiek z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro”. Sukcesem 
akcji  było  duże  zaangażowanie  dzieci  i  młodzieży.  Podczas  uroczystego  zakończenia 
wiosennej  edycji,  która  przyniosła  wymierne  efekty materialne,  nagrodzono  88 laureatów 
konkursów, uhonorowano wszystkie szkoły, przedszkola, nauczycieli, dzieci, młodzież oraz 
władze samorządowe zaangażowane w akcję. Rozdano 746 dyplomów. Zakupiono projektor, 
oraz  ekran  do  prezentacji  multimedialnych,  związanych  z  tematyką  hospicyjną  
i  wolontariacką.  W ramach  jesiennej  edycji  akcji  „Pola  Nadziei”  zakupiono  5.000  cebul 
żonkili,  które  zostały  posadzone  w  ogródkach  szkolnych  i  przedszkolnych,  na  Placu 
Solidarności,  przed  Ratuszem,  na  terenie  Zakładu  Karnego oraz  przy budynku  Starostwa 
Powiatowego. Ogłoszono kolejne konkursy pt.: „Dłonie są krajobrazem serca”. 
Założone cele zadań zostały w pełni zrealizowane, zgodnie z zawartymi umowami.

Fundusze na swoją działalność hospicjum w 2010 r. pozyskało ze składek członkowskich, 
kwest, darowizn oraz 1% Pożytku Publicznego.
Z pozyskanych środków w 2010 r. doposażono hospicjum w:

• łóżka rehabilitacyjno - elektryczne – 17 szt.,
• koncentratory tlenu – 6 szt.,
• materace p/odleżynowe Gofer – 20 szt.,
• materace pneumatyczne – 10 szt.,
• materace p/odleżynowe b.pompy - 4 szt.,
• trójnogi - 4 szt.,
• czwórnóg -1 szt.,
• stoliki przyłóżkowe – 5 szt.,
• stojaki na kroplówkę – 2 szt.
• kule pachowe - 2 szt.,
• inhalator - 1 szt.,
• cewniki do podawania tlenu - 2 szt.,
• maski tlenowe - 10 szt.,
• materiały opatrunkowe.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego, w związku z tym wykonano foldery
i  ulotki  informujące  o  działalności  i  możliwości  dokonania  na  jego  rzecz  1%  odpisu 
podatkowego.

Pozostałe informacje o działalności w 2010r.
Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej,  ani  innej,  nastawionej  na zyski, 
nikogo też nie zatrudniało na etatach. 

                                                                                                 Z poważaniem


