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Sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności
w 2010 roku
1. Działania organizacyjne:
a/ odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Towarzystwa:
- w marcu - Sprawozdawczo Wyborcze,
- w listopadzie - Nadzwyczajne w sprawie ubiegania się o status organizacji pożytku
publicznego oraz w sprawie przyjęcia nowego statutu Towarzystwa jako organizacji Pożytku
Publicznego,
b/ odbyło się 16 posiedzeń Zarządu Towarzystwa,
c/ wystąpiono o ponowny wpis, jako organizatora turnusów rehabilitacyjnych i
uzyskano decyzją z dnia 16 kwietnia 2010r. nr OR/30/0006/10 ważny do 15 kwietnia 2013 r.,
d/ w 2010 roku zostały przeprowadzone w Towarzystwie 2 kontrole.
Starostwo

Powiatowe

w

Pile

kontrolowało

realizacje

umowy

nr

19/WR/2005

o

dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia stanowiska pracy. W wyniku tej
kontroli uwag nie wniesiono.
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Publicznego kontrolowało spełnienie przez organizatora
turnusów rehabilitacyjnych wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych na podstawie
upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2010r. Zalecenia sprowadzały
się do tego, aby zapewnić na turnusach rehabilitacyjnych kadrę gwarantująca prawidłową
realizację programów turnusu.

2. Działania cykliczne:
a/ Poradnia Opieki Paliatywnej tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
kontynuowała sprawowanie opieki hospicyjnej w domach chorych, zapewniając chorym
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zarówno opiekę lekarską i pielęgniarską z możliwością rehabilitacji oraz pomoc
psychologiczną i duchową.
Poradnia obejmowała swoją opieką chorych na terenie Piły oraz w trzech Filiach w
Wyrzysku, Trzcince i Czarnkowie a ponadto chorych w Chodzieży i Wałczu, zatrudniając
13 lekarzy, 18 pielęgniarek, 2 psychologów oraz 4 rehabilitantów.
b/ prowadzona była wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, w Pile
przy ul. Andersa 34 w pomieszczeniach Podstawowej Szkoły

Salezjańskiej.

Sprzęt

pacjentom Poradni Opieki Paliatywnej wypożyczany był nieodpłatnie. Pozostałe osoby
ponosiły

symboliczną

odpłatność,

gdyż

uwzględniano

indywidualne

sytuacje

poszkodowanych i niepełnosprawnych. Ponadto nieodpłatnie wypożyczano wózki inwalidzkie
członkom Towarzystwa uczestnikom turnusów i pielgrzymek.
c/ turnusy rehabilitacyjne zorganizowaliśmy w OR „Zagłębie” w Ustroniu Morskim dwa
turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, w których
udział wzięło 65 osób w tym 43 osoby niepełnosprawne. Turnusy obejmowały zajęcia terapii
ruchowej, duchowej, psychoterapii, logopedii, poznawcze, turystyczno-kulturalne i
oświatowe.
Dofinansowanie PFRON na w/w turnusy uzyskały tylko dwie osoby. Chętnych na w/w turnusy
pomimo odpłatności jest wielu, w chwili kończenia się turnusu 60 % uczestników zapisuje się
na rok następny.
d/ rekolekcje
W dniach od 4.06 do 6.06 odbyły się rekolekcje w Sanktuarium Maryjnym Górce
Klasztornej, w których udział wzięło 16 osób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie z Misjonarzem Jezuitą Józefem Matyjkiem, który przedstawiał m.in. problemy
katolicyzmu w Zambii.
e/ pielgrzymki
W dniach od 23 do 28 sierpnia odbyła się wycieczko pielgrzymka dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz osób samotnych i starszych „Pożegnanie Lata w
Puszczy Białowieskiej”.
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W wyjeździe tym wzięły udział 39 osób w tym 25 osób niepełnosprawnych. Zapewniono
opiekę lekarza, pielęgniarki, księdza oraz wolontariuszy. Celem wycieczko pielgrzymki było
umożliwienie

osobom

niepełnosprawnym,

samotnym

i

starszym

poznanie

piękna

Województwa Podlaskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenów Puszczy Białowieskiej i
jej unikatowej przyrody oraz zabytków odwiedzanych miast. Początek pielgrzymki
rozpoczęliśmy od zwiedzania Łodzi, skąd pochodzi, gdzie mieszkała i pracowała Stanisława
Leszczyńska Nasza Patronka. Uczestnikom wycieczko pielgrzymki zapewniliśmy przejazd
wygodnym autokarem i noclegi w hotelach dostosowanych do poruszania się na wózkach
inwalidzkich.
Uczestnicy mieli zapewnioną opiekę pielęgniarską, lekarską i duchową Ks. dr Władysław
Nowicki przybliżał nam szereg informacji o Kościele Prawosławnym a znakomici przewodnicy
zapoznali nas z historią i teraźniejszością ziemi łódzkiej i podlaskiej.
Pomoc w organizacji tej wycieczki uzyskaliśmy ze Starostwa Pilskiego, z PCPR w Pile oraz
Biura Turystycznego „ INTERTOUR” w Pile.
f/ kontynuowaliśmy współpracę z Domem Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Pile oraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej organizując wspólne
imprezy integracyjne min. wspólne kolędowanie oraz spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka
z udziałem dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr.2 im. Królowej Jadwigi w Pile, zabawę
karnawałową dla członków Towarzystwa i mieszkańców DPS, Światowy Dzień Chorego.
W dniu 11 lutego tj. w światowym Dniu Chorego wspólnie z Dyrekcją Domu Pomocy
Społecznej w Pile, zapewniono
mieszkańcom

osobom niepełnosprawnym, samotnym i starszym oraz

Domu Pomocy Społecznej udział we mszy św. celebrowanej przez Ks.

Władysława Nowickiego Po mszy św. odbyło się spotkanie

uczestników z Dyrekcją DPS

oraz Zarządem Towarzystwa.
Od dnia 24.06 zorganizowano grupę wsparcia dla osób opiekujących się chorymi na
Alzheimera. Spotkania odbywają się 2 i 4 czwartek miesiąca w budynku DPS. w Pile.
g/ Inne formy spotkań i integracji
Inną formą integracji i terapii proponowanej osobom niepełnosprawnym, samotnym i
starszym były organizowane spotkania przy ul. Browarnej stacjonarne zajęcia świetlicowe,
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na których podawane są zwyczaje i obyczaje staropolskie ze śpiewem i muzyką oraz
degustacją własnych wyrobów kulinarnych
- spotkania wielkanocne i wigilijne
- potkania integracyjne przy ognisku i grillu odbyły się w ogrodzie państwa

Pośladów w

miesiącu lipcu i sierpniu.
Łącznie uczestniczyło w tych formach działań 351 osób.

2. Kontynuowanie szkoleń i organizacja konferencji
a/ szkolenia:
- Szkolenie w Poznaniu na temat Kierunki działania pomocy społecznej w Wielkopolsce na
2010 udział wzięła jedna osoba,
- Szkolenie wyjazdowe w zakresie wolontariatu, w którym udział wzięły dwie osoby,
b/ konferencje:
W dniu 6 listopada zorganizowaliśmy konferencję na temat „Szansa na dobrą
starość” z wystawą twórczości członków Towarzystwa.
Współorganizatorem konferencji było Starostwo Powiatowe w Pile. Konferencja odbyła się w
budynku Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Okrzei.
Konferencja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa. Udział w konferencji
wzięło ok. 120 osób.
W trakcie konferencji odbył się koncert Chóru z Klubu Seniora „Zacisze”. Akcentem
kończącym był wspaniały występ zespołu „La Fonika” Państwa Czajów z Piły.
Konferencja została zakończona Mszą Świętą celebrowaną przez Ks. Biskupa Edwarda
Dajaczka.
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3. Współpraca z Terenowymi Organizacjami Samorządowymi.
a/ Udział Towarzystwa w otwartym konkursie ofert na realizację w formie
wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie pomocy
społecznej w roku 2010 ogłoszony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Towarzystwo zgłosiło projekt do Urzędu Marszałkowskiego na Specjalistyczne szkolenie
asystentów i opiekunów chorych. Niestety nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia w tym
zakresie.

4. Prezes Towarzystwa dr Paweł Wiszniewski otrzymał Nagrodę im. Księdza
Kardynała Nominata Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” za działalność na rzecz
chorych.

Wszystkim członkom Towarzystwa pragniemy podziękować za pomoc w organizacji
w/w przedsięwzięć, bowiem były one realizowane nieodpłatnie.

