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Sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności
w 2009 roku
1. Kontynuowano sprawowanie opieki hospicyjnej w domach chorych przez Poradnię
Opieki Paliatywnej tj. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zapewniano chorym
zarówno opiekę lekarską i pielęgniarską w tym możliwość rehabilitacji oraz pomoc
psychologiczną i duchową.
2. Prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w Pile
przy ul. Andersa 34 w pomieszczeniach Podstawowej Szkoły Salezjańskiej. Sprzęt
pacjentom w/w poradni wypożyczany jest nieodpłatnie. Pozostałe osoby ponoszą
symboliczną odpłatność, gdyż uwzględniane są, bowiem indywidualne sytuacje
poszkodowanych i niepełnosprawnych.
3. W styczniu rozpoczęto kolejne szkolenie dla wolontariuszy „I ty możesz nieść
pomoc”. W szkoleniu w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w Domu Pomocy
Społecznej i na oddziałach w Szpitalu Specjalistycznym w Pile uczestniczyło 16 osób.
4. Zorganizowaliśmy 2 turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne dla osób
niepełnosprawnych, których udział wzięło 65 osób w tym 54 osoby niepełnosprawne.
Dofinansowanie PFRON na w/w turnusy uzyskało tylko 6 osób. Turnusy obejmowały zajęcia
terapii ruchowej, duchowej, psychoterapii, logopedii, poznawcze, turystyczno-kulturalne
i oświatowe.
5. Inną formą integracji i terapii proponowanej osobom niepełnosprawnym, samotnym
i starszym były organizowane spotkania:
- stacjonarne zajęcia świetlicowe, na których podawane są zwyczaje i obyczaje
staropolskie ze śpiewem i muzyką oraz degustacją własną wyrobów kulinarnych z udziałem
dzieci i młodzieży z Zespołu Szkól nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pile.
- wyjazdowe do Górki Klasztornej i Skrzatusza, gdzie oprócz poznania piękna
tamtejszego budownictwa sakralnego daliśmy możliwości uczestnictwa w organizowanych
tam rekolekcjach,
- spotkania integracyjne przy ognisku i grillu,
- spotkania opłatkowe i noworoczne wspólnie z Domem Pomocy Społecznej zarówno
dla mieszkańców tego domu jak i członków i sympatyków naszego Towarzystwa, szczególnie
osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Łącznie uczestniczyło w tych formach działań 291 osób.

Towarzystwo Pomocy Chorym
im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej
64-920 Piła, ul. Gen. Andersa 34, tel. (67) 353-23-31
e-mail: tpch25@poczta.onet.pl, www: tpch.pila.pl, KRS 0000044377

6. W dniach od 27 do 31 sierpnia odbyła się wycieczko pielgrzymka dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób samotnych i starszych po „Ziemi
Świętokrzyskiej i Sandomierskiej”. W wyjeździe tym wzięły udział 43 osoby w tym 30 osób
niepełnosprawnych. Zapewniono opiekę lekarza, pielęgniarki, księdza oraz wolontariuszy.
Celem wycieczko pielgrzymki było umożliwienie osobom niepełnosprawnym, samotnym
i starszym poznanie piękna Ziemi Świętokrzyskiej i Sandomierskiej, zabytków i unikatowej
przyrody, zapewniając przejazd wygodnym autokarem i noclegi w hotelach dostosowanych
do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Pomoc w organizacji tej wycieczki uzyskaliśmy z
PCPR w Pile oraz Biura Turystycznego INTERTOUR w Pile.
7. W 2009 r. zrealizowano sympozja i konferencje:
Międzynarodowy Dzień Chorego 11 i 12 lutego.
Wspólnie z Caritas Rejonu Pilskiego, zapewniono osobom niepełnosprawnym, samotnym
i starszym oraz mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Pile udział we mszy św.
celebrowanej przez Ks. Biskupa Edwarda Dajczaka, Ordynariusza Diecezji Koszalińsko
Kołobrzeskiej oraz spotkanie z przedstawicielami władz Starostwa Pilskiego.
Konferencja na temat „Czy cierpienie ma sens” 17 października.
Współorganizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Pile i PCPR. Konferencja ta
cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, zwłaszcza osób z różnymi
schorzeniami, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz personelu medycznego
mającego kontakt z ludźmi nieuleczalnie chorymi.
Mieliśmy okazje gościć Ojca Leona Knabita z OSB Tyńca, który ciekawie mówił o roli krzyża
w cierpieniu człowieka. Konferencja została zakończona mszą świętą i koncertem
smyczkowym zespołu „CAMERATA”. Udział w konferencji wzięło ok. 130 osób.

Wszystkim, którzy pomogli w realizacji zadań w 2009 roku składamy serdeczne
podziękowania i prosimy o dalszą aktywną współpracę.

