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Sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności 

w latach 1998 – 2011

W dniu 11 lutego 1998 roku 29 osób a następnie członków Towarzystwa na Walnym 

Zebraniu Członków utworzyło jego działalność.

Głównym celem Towarzystwa jest sprawowanie wszechstronnej opieki medycznej i 

społecznej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi przewlekle lub terminalnie oraz ich 

rodzinami.

Cel ten był i jest uzyskiwany poprzez realizację następujących zadań:

1. Sprawowanie od 2000 roku opieki hospicyjnej w domach chorych przez Poradnię 

Opieki Paliatywnej jako Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pacjentami będącymi 

mieszkańcami powiatu pilskiego jak i ościennych powiatów Wielkopolski i województwa 

zachodniopomorskiego. Zapewniamy w miarę potrzeb zarówno opiekę lekarską i 

pielęgniarską, ale również pomoc psychologiczną i możliwość rehabilitacji a także wsparcie 

duchowe. 13 lekarzy. 17 pielęgniarek, psycholog, rehabilitant i kapelan sprawują opiekę 

dziennie wobec ponad 70 a niejednokrotnie 100 pacjentów.

W ramach tej poradni prowadzona jest wypożyczalnia sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego powstała w kwietniu 1999r. ze sprzętu pozyskanego od Caritas Diecezji 

Koszalińsko Kołobrzeskiej, Fundacji Pomocy Humanitarnej oraz zakupionego sprzętu ze 

środków własnych.

Aktualnie wypożyczalnia mieści się w pomieszczeniach Podstawowej Szkoły 

Salezjańskiej w Pile przy ul. gen. Andersa 34. Dla pacjentów Poradni sprzęt jest 

wypożyczany nieodpłatnie dla pozostałych osób odpłatność jest symboliczna, uwzględniane 

są, bowiem indywidualne sytuacje poszkodowanych i niepełnosprawnych.
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2. Od września 1999 roku organizowane są ogólnousprawniające turnusy 

rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych. Na turnusach prowadzone są zajęcia terapii 

ruchowej, duchowej, psychoterapii, logopedii, poznawcze turystyczno-kulturalne i oświatowe, 

spotkania z ciekawymi ludźmi, zabawy przy ognisku i muzyce.

Uczestnikom zapewniamy dojazd na turnus i przyjazd do domu, a badania lekarskie 

wszystkich uczestników prowadzone są przez lekarzy z Piły nieodpłatnie, 2 razy w turnusie/ 

nawet niebędącymi członkami naszego Towarzystwa.

Turnusy te pozwoliły na pogłębienie więzi koleżeńskich miedzy uczestnikami, które 

niejednokrotnie są kontynuowane a nawet przeradzają się w przyjaźnie. Wskutek tego 

uzyskano zakładane efekty integracji społecznej. 

W wyniku organizacji tej formy rehabilitacji pozyskano wolontariuszy pomagających w 

realizowaniu programu turnusów, zwłaszcza lekarzy, psychologów, logopedów. Dotychczas 

byliśmy organizatorami 29 turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczyło 929 osób.

3. Inną formą integracji i terapii proponowanej dla osób niepełnosprawnych 

samotnych i starszych są organizowane spotkania stacjonarne i wyjazdowe pozwalające na 

eliminacje osamotnienia i izolacji oraz poznanie piękna naszej Ojczyzny i innych krajów. 

Są to:

a/ zajęcia świetlicowe (od 2007 roku również dla pensjonariuszy im Jana Pawła II), na 

których praktykowane są zwyczaje i obyczaje staropolskie, ze śpiewem i muzyką, połączone 

z degustacją własnych wyrobów kulinarnych czy pokazem twórczości artystycznej, spotkania 

opłatkowe, andrzejki, mikołajki, św. Marcin, dzień dziadka i babci itp.,

b/ rekolekcje w Górce Klasztornej prowadzone przez kustoszy tego Sanktuarium 

Maryjnego Dni Skupienia, współorganizowanie Światowego Dnia Chorego,

c/ pielgrzymki i wycieczki zarówno krajowe jak i zagraniczne, na których zapewniamy 

uczestnikom pomoc lekarza, pielęgniarki i księdza oraz wolontariuszy a także odpowiednie 

tempo zwiedzania dostosowane do możliwości uczestników. Dotychczas zorganizowaliśmy 

12 tego typu wyjazdów w tym do Włoch z możliwością audiencji u św., pamięci naszego 
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Papieża Jana Pawła II: Niemiec ; Francji a Chorwacji, Wilna i Lwowa: poznając  zwłaszcza 

piękno ziemi ojczystej (Warmia i Mazury, Ziemia Sandomierska i Świętokrzyska, Ziemia 

Podlaska, Bieszczady, Warszawa. Łódź, Kraków, itp.),

d/ wyjazdy i wyjścia na spektakle teatralne i muzyczne m.in. do Poznania na Wigilie 

Polskie Barbary Wachowicz czy do Pilskiego Domu kultury na spektakle w ramach 

Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Rodzinnych. Najstarsza uczestniczka miała 92 lata,

e/ spotkania terapeutyczne dla chorych po udarach i ich rodzin, na których 

przekazywane są wiadomości dot. terapii ruchowej, logopedii i psychoterapii. 

Oto przykładowe tematy: Objawy i przyczyny zachorowania na udar mózgu; Choroby 

neurologiczne i ich symptomy; Psychologiczne aspekty radzenia sobie ze stanem po 

chorobie udarowej; Dieta w schorzeniach neurologicznych. Spotkania te cieszyły się dużym 

zainteresowaniem.

4. W zakresie edukacji społecznej obejmującej  sprawowanie opieki nad chorymi 

organizowane są szkolenia dla wolontariuszy i członków rodzin osób chorych w formie 

wykładów i zajęć praktycznych.

Inną formą to sympozja i konferencje m.in. Pomoc w cierpieniu w 2000 r. 

współorganizowanie z Caritas Rejonu WSP Pilskiego; Adaptacja osób niepełnosprawnych do 

życia w społeczeństwie w 2004 r.; Dobra śmierć czy eutanazja w 2008 r.; Czy cierpienie ma 

sens w 2009 r.; Szansa na dobra starość w 2010 r.; Jak wolontariat zmienił moje życie w 

2011 r.

Również kontynuowane były spotkania wspólnotowe z chorymi paliatywnie, chorymi 

na stwardnienie rozsiane, niewidomymi i niedowidzącymi, pensjonariuszami Domu Pomocy 

Społecznej.

5. W działalności naszej główną rolę pełnią ludzie, których zaangażowanie i pomoc 

pozwala na realizacje zadań określonych w statucie towarzystwa a czynią to w formie 
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wolontariatu. Są to lekarze, rehabilitanci, psycholodzy, logopedzi, prawnicy, księża, 

ekonomiści, księgowa, pedagodzy; nie sposób wymienić wszystkich zawodów. 

6. Jednak do realizacji wielu zadań niezbędne są środki. 

Na środki Towarzystwa (poza środkami Poradni Opieki Paliatywnej, która uzyskuje z 

umów podpisanych z NFZ) składają się składki członkowskie, darowizny od osób fizycznych i 

prawnych, dotacje celowe, nieodpłatne usługi i towary, kwoty uzyskane ze zbiórek ulicznych, 

częściowa odpłatność uczestników w organizowanych imprezach.

Długa jest lista darczyńców, dzięki którym mogliśmy pomagać osobom potrzebującym 

i to dzięki ich pomocy i wsparciu osoby samotne, niepełnosprawne, starsze stały się bardziej 

otwarte na otaczający świat i staraliśmy się napełnić ich wiarę w bezinteresowną dobroć 

drugiego człowieka.

7. W wyniku zmiany Statutu Towarzystwa w  2011 roku zostaliśmy  wpisani w rejestr 

organizacji pożytku publicznego.


