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I.Dane organizacji pożytku publicznego

"BĄDŹMY RAZEM" - STOWARZYSZENIE HOSPICYJNE W WIŚNIOWEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAŁOPOLSKIE

Powiat MYŚLENICKI

Gmina WIŚNIOWA Ulica Nr domu 317 Nr lokalu 

Miejscowość WIŚNIOWA Kod pocztowy 32-412 Poczta WIŚNIOWA Nr telefonu 12-271-45-30

Nr faksu 12-271-45-30 E-mail 
stow.hospicyjne@gmail.co
m

Strona www www.badzmyrazem.org

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-07-27

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 12113287700000 6. Numer KRS 0000343690
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Członkowie Zarządu:

1.Ewa Dudzik-Urbaniak – Prezes Zarządu
2.Barbara Lechwar – Wiceprezes Zarządu
3.Danuta Kowal – Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Elżbieta Konieczna - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Maria Zając - Członek Komisji Rewizyjnej
3. Bernadetta Kowalczyk - Członek Komisji Rewizyjnej

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Zgodnie z § 6 Statutu celem Stowarzyszenia jest:
a. niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej 
i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
b. pomoc socjalna dla dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych 
społecznie,
c. działalność charytatywna, 
d. ochrona i promocja zdrowia, w tym kształtowanie właściwych 
postaw i zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych,
e. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
f. nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony 
zdrowia,
g. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
h. promocja i organizacja wolontariatu.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób ciężko 
chorych, zwłaszcza na nowotwory, a także przewlekle chorych i 
starszych oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania 
nad nimi opieki i po ich śmierci.
Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki hospicyjnej, 
realizuje tą opiekę oraz pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych 
bezinteresownie udzielać pomocy i opieki osobom objętym jego 
działalnością.
Zgodnie z §7 Statutu metody działania Stowarzyszenia 
przedstawiają się następująco:

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) prowadzenie Domowej Opieki Hospicyjnej,
b) prowadzenie domów hospicyjnych,
c) prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej:
• hospicjów stacjonarnych,
• poradni uśmierzania bólu,
• poradni ozonoterapii,
• poradni leczenia obrzęku limfatycznego,
• poradni opieki hospicyjnej (specjalistyczne porady w zakresie 
onkologii, chorób wewnętrznych, psychiatrii, psychologii, porady 
pielęgniarskie, pielęgnacyjne i inne),
• poradni profilaktyki i leczenia odleżyn,
• poradni dla osieroconych,
• poradni psychologiczno-rehabilitacyjnych,
d) prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-
rehabilitacyjnego,
e) prowadzenie posług medycznych, duchownych, 
psychologicznych, socjalnych w domach chorych,
f) prowadzenie posług duchowych, psychologicznych, socjalnych i 
medycznych dla rodzin osób chorych i osieroconych,

Druk: MPiPS 2



10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

g) prowadzenie przedszkoli,
h) prowadzenie rodzinnych domów dziecka oraz formowanie i 
edukacja rodzin zastępczych,
i) prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
kształtując właściwe postawy i zachowania pro zdrowotne i pro 
ekologiczne,
j) prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej,

k) prowadzenie działalności charytatywnej,
l) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
m) organizację, rekrutację i szkolenie personelu niezbędnego do 
wykonywania zadań Stowarzyszenia,
n) prowadzenie działalności na rzecz promocji i organizacji 
wolontariatu,
o) prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
p) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów i 
spotkań,
q) organizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez 
turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci osób chorych i osieroconych,
r) prowadzenie działalności wydawniczej,
s) realizację innych zadań zgodnie z celami Stowarzyszenia.
2. Działalność wymieniona w pkt. 1 prowadzona jest jako 
działalność nieodpłatna. Działalność wymieniona w pkt. 1 lit. d, g, p, 
q, r może być także prowadzona jako odpłatna z tym, że przychód z 
niej uzyskiwany służy wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności 
Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji 
państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i 
innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. nr 96, poz. 873). Stowarzyszenie współpracuje także z 
innymi organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami 
religijnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem 
Zdrowia, ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi oraz instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.
4. Dla pozyskania środków materialnych do realizacji swoich celów, 
Stowarzyszenie:
a) gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe 
od przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i 
fizycznych),
b) prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,
c) czyni starania o granty, dotacje i subwencje ze źródeł (środków) 
publicznych, i niepublicznych,
d) zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
e)  może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, z 
tym, że cały przychód z niej uzyskiwany przeznacza na działalność 
statutową,
f) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego w rozmiarach służących realizacji 
celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznacza na 
działalność statutową. Stowarzyszenie nie może prowadzić 
odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu 
działalności.

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

ochrona i promocja zdrowia
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Stowarzyszenie opierało swoją działalność głównie na bezinteresownej 
aktywności wolontariuszy – członków Stowarzyszenia, wolontariuszy 
niezrzeszonych i wolontariatu młodzieżowego. 

Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe w ramach niżej wymienionych 
aktywności:

W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz pomocy socjalnej dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży zaniedbanych społecznie, w zakresie działalności 
charytatywnej:

1. Opieka wolontariuszy nad chorymi w domu: towarzyszenie chorym, pomoc w 
pielęgnacji, wsparcie emocjonalne dla ich bliskich, pomoc organizacyjną, np. w 
zdobyciu potrzebnego sprzętu domowego, medycznego, rehabilitacyjno-
pielęgnacyjnego i pomocniczego, uzyskanie świadczeń socjalnych, promocja i 
edukacja zdrowotna w rodzinie. W 2012 roku różnymi formami pomocy i 
wsparcia objętych było 22 chorych dzieci oraz ok. 100 osób dorosłych z 
kilkunastu miejscowości powiatu myślenickiego a także powiatów sąsiednich 
oraz ich rodziny. Systematyczną opieką wolontariuszy wsparliśmy 8 chorych i ich 
rodziny.  Szczególne zasługi w serdecznej opiece i towarzyszeniu chorym w 
domach, wsparciu i mobilizacji rodzin chorych ma wolontariuszka Pani 
Stanisława Pyzio.

2. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych lub 
innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – sfinansowanie lub 
dofinansowanie zakupu:
• leków, materiałów medycznych, higienicznych,
• sprzętu rehabilitacyjnego,
• transportu/dojazdów na leczenie,
• artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania (min. artykuły 
szkolne, materiały edukacyjne, zabawki dla dzieci przekazywane jako prezenty 
na Dzień Dziecka, Mikołaja, dofinansowanie opału na zimę)
• oraz innych wydatków, które są zgodne z celami statutowymi.

W roku 2012 z pomocy skorzystało ok. 50 osób. Wydatki Stowarzyszenia na ten 
cel to kwota ok. 10 000 zł (z prezentami na Dzień Dziecka i Mikołaja).

Dodatkowa pomoc trafiła do naszych podopiecznych ze środków Fundacji 
„Wawel z Rodziną”  dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia. Pośrednictwo polegało 
na zainicjowaniu pomocy, identyfikacji rodzin potrzebujących, koordynacji 
przekazania i rozliczenia faktur. Pomoc objęła: sfinansowanie lekcji języka 
angielskiego w szkole językowej – 2 młodzieży, otrzymały dofinansowanie na 
zakup artykułów i materiałów szkolnych dzieci z 7 rodzin, 3 matki samotnie 
wychowujące dzieci otrzymały dofinansowanie na zakup potrzebnych artykułów 
gospodarstwa domowego. Pomoc dla naszych rodzin uzyskana z Fundacji 
Wawel z Rodziną to kwota:  ok. 7 000 zł.
Pośredniczyliśmy także w pomocy naszym podopiecznym w ramach akcji 
„Szlachetna Paczka” organizowanej przez Stowarzyszenie Wiosna z Krakowa: 
wytypowaliśmy rodziny do pomocy i pośredniczyliśmy w kontaktach  z rodzinami. 
Pomoc trafiła do 8 rodzin. 
Za  pośrednictwo w obydwu przypadkach odpowiadała Prezes Stowarzyszenia.

2. Pomoc rzeczowa lub finansowa w formie subkont – udzielana w ramach 

promocja i organizacja wolontariatu
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podpisanego porozumienia na prowadzenie subkont dla konkretnego 
podopiecznego. Subkonta uruchamiane są dla osób wymagających 
systematycznej i długotrwałej rehabilitacji i leczenia. Wszystkie czynności 
związane z założeniem subkont, pomocą rodzinom w przygotowaniu informacji o 
możliwości przekazywania środków, kontaktem z podopiecznymi, 
monitorowaniem stanu subkont, przelewami były wykonywane wolontaryjnie 
przez Panie Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.
W roku 2012 Stowarzyszenie prowadziło 4 subkonta.

Na indywidualną pomoc chorym ze środków zgromadzonych na subkontach 
przeznaczono w 2012 roku kwotę: 19316,59 zł.
Wydatki na cel pomocy i ochrony zdrowia dla konkretnych Podopiecznych 
pochodziły ze środków z 1% przekazanych przez podatników ze wskazaniem dla 
tej konkretnej osoby oraz darowizn celowych dla konkretnej osoby.

3. Spotkania integracyjne rodzin hospicyjnych, osób chorych i 
niepełnosprawnych, starszych – wspieranie i utrzymywanie kontaktu z osobami 
chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i ich rodzinami; ułatwianie aktywności 
społecznej osób chorych, niepełnosprawnych, starszych, likwidowanie 
uprzedzeń wobec osób chorych, niepełnosprawnych, starszych; wsparcie rodzin 
w okresie żałoby po śmierci najbliższych. Wydatki obejmowały: zakup produktów 
na poczęstunek, materiałów na dekoracje, upominki, paliwa –dowóz  
uczestników, zakup prezentów. Wydatki na realizację spotkań z okazji Dnia 
Seniora, Dnia Dziecka i Mikołaja w 2012 roku pochodziły częściowo z dotacji UG 
Wiśniowa na realizację zadania publicznego pozyskanej w ramach otwartego 
konkursu ofert (5000 zł) oraz ze środków własnych Stowarzyszenia. Zaduszki 
hospicyjne były realizowane ze środków własnych Stowarzyszenia.
Szczególne zasługi w organizacji spotkań integracyjnych dla podopiecznych i ich 
rodzin ma koordynator wolontariatu młodzieżowego Pani Elżbieta Konieczna 
oraz wolontariuszki: Agnieszka Handzel i Katarzyna Ziółkowska. W realizacji 
spotkań z zaangażowaniem brali udział wolontariusze młodzieżowi (ok. 30 osób) 
z ZPO w Wiśniowej i Lipniku.

Dzień Seniora – spotkanie integracyjne dla seniorów z gminy Wiśniowa. Wzięło 
w nim udział ok. 50 seniorów i 40 wolontariuszy. Mimo trzaskającego mrozu 
zaproszeni goście dopisali i w niemałym gronie uczestniczyli w przygotowanych 
przez wolontariuszy atrakcjach. Uroczystość rozpoczęła odprawiona przez ks. 
Proboszcza Wacława Bednarza msza święta w kościele parafialnym w 
Wiśniowej. Następnie uczestnicy spotkania w Sali GOK obejrzeli spektakl 
przygotowany przez młodzież z ZPO w Wiśniowej pod opieką p. Marzeny 
Tomery. Swoimi występami uświetnili spotkanie również uczniowie ZPO w 
Lipniku, którzy pod kierownictwem p. Janusza Paszcza zaprezentowali 
tradycyjne wykonania miejscowych kolęd i pastorałek. Zgromadzeni seniorzy 
mieli okazję, zgodnie ze staropolską tradycją, podzielić się opłatkiem. Serdeczne 
życzenia i zapewnienia o życzliwości wobec starszych ludzi, złożył 
zgromadzonym Wójt Gminy Wiesław Stalmach, obecny na spotkaniu wraz z 
małżonką. Goście, dzięki życzliwości wolontariuszy i pań z Kół Gospodyń 
Wiejskich w Wierzbanowej, Glichowie, Kobielniku, Poznachowicach Dolnych i 
Wiśniowej zostali ugoszczeni słodkimi smakołykami. Biesiada trwała kilka 
godzin, po zakończeniu występów wszyscy korzystali z możliwości spotkania i 
rozmowy ze znajomymi. 

Dzień Dziecka – spotkanie integracyjne dla chorych dzieci pod opieką hospicjum 
domowego oraz chorych i niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Wiśniowa. 
W spotkaniu wzięło udział ok. 120 gości (chorych dzieci z rodzicami i 
rodzeństwem) oraz ok. 50 wolontariuszy. 10 czerwca 2012 sala GOKiS w 
Wiśniowej rozbrzmiewała muzyką i śmiechem dzieciaków. Słychać było radosne 
okrzyki zdumienia i śpiew. Z zewnątrz dobiegały głosy zafascynowanych 
obserwatorów strażackiego pokazu i niestrudzonych rowerzystów. Wszystko to 
za sprawą odbywającej się w tym dniu specjalnej uroczystości. Już po raz drugi 
"Bądźmy razem" Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej, przy współpracy z 
Urzędem Gminy Wiśniowa, zorganizowało spotkanie integracyjne dla dzieci - 
podopiecznych Hospicjum Domowego Królowej Apostołów z Wiśniowej oraz 
dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących z terenu gminy Wiśniowa. Okazją do 
spotkania były Dzień Dziecka i przypadające akurat 10 czerwca święta patronki 
Hospicjum - Matki Bożej Królowej Apostołów. Na dzieciaki przybyłe z bliska i 
daleka czekało wiele atrakcji. Spotkanie zaczęło się od mszy świętej w intencji 
dzieci i ich rodziców, którą odprawił ks. Proboszcz Wacław Bednarz. Po chwilach 
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skupienia aż do wieczora czas wypełniły emocje: dzieci cieszyły się z prezentów, 
które otrzymały, podziwiały muzyczne popisy zespołu "Handycap" z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Myślenicach (pod patronatem ŚDP w Harbutowicach), z 
zapartym tchem pomagały strażakom gasić pożar "na niby", z ciekawością 
zaglądały do wnętrza strażackiego samochodu, nieustraszenie pokonywały 
kilometry na trzykołowych rowerkach, by w końcu wrócić do sali GOKiS i z nową 
energią oddać się szaleństwom integracyjnych zabaw ruchowych (m.in. z 
użyciem chusty KLANZA) prowadzonych przez p. Annę Bubulę. Małymi 
bohaterami spotkania zajmowali się młodzieżowi wolontariusze ze szkół w 
Wiśniowej i Lipniku więc rodzice mogli spokojnie odpocząć i skorzystać z 
poczęstunku. Dla każdego znalazło się coś dobrego i nikt nie wyszedł z pustymi 
rękami. Dodatkowym elementem spotkania było podsumowanie akcji "Pola 
Nadziei" prowadzonej przez Stowarzyszenie w ostatnich miesiącach. Dzieci 
nagrodzone w konkursach plastycznych odebrały nagrody i dyplomy oraz wzięły 
udział we wspólnej zabawie. Zabawa trwała kilka godzin, wszyscy wyszli 
uszczęśliwieni, a dzieciaki z pewnością długo zapamiętają ten dzień. 

Akcja Mikołajkowa - już po raz czwarty Stowarzyszenie Hospicyjne „BĄDŹMY 
RAZEM” we współpracy z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów i Urzędem 
Gminy Wiśniowa zorganizowało akcję mikołajkową dla podopiecznych 
hospicjum: chorych dzieci i dorosłych, mieszkańców powiatu myślenickiego i 
sąsiednich a także chorych, niepełnosprawnych i rodzin potrzebujących z gminy 
Wiśniowa. Zorganizowaliśmy dla nich mikołajowe spotkanie integracyjne oraz 
korowód św. Mikołaja, który dotarł z życzeniami, piosenką i prezentami do 
oczekujących ich z wytęsknieniem nieobecnych na spotkaniu dzieci i dorosłych. 
Obdarowaliśmy prezentami 50 chorych dzieci oraz 90 rodzin potrzebujących. W 
spotkaniu integracyjnym wzięło udział blisko 100 osób. W tym przedświątecznym 
czasie nasi wolontariusze, przyjaciele i darczyńcy udowadniają, że bycie razem, 
dzielenie się tym co mamy, pomaganie przynosi radość i szczęście. 
Niespodzianki dla dzieci, paczki dla rodzin, wspólne zabawy, śpiew i muzyka, 
serdeczne rozmowy niosą pocieszenie, wsparcie w chorobie, okresie żałoby i 
trudach życia, wyzwalają radość. Wolontariusze Stowarzyszenia dopisali jak 
zwykle. Do akcji przygotowywali się wiele tygodni wcześniej pod okiem Pani 
Elżbiety Koniecznej – koordynatora wolontariatu młodzieżowego, która kierowała 
całą akcją mikołajkową i Kasi Ziółkowskiej, psychologa pracującego z rodzinami 
hospicyjnymi, która przygotowała młodzież do profesjonalnej pomocy chorym 
dzieciom. Liczny orszak wolontariuszy w żółtych hospicyjnych koszulkach pełnił 
wiele ważnych funkcji w czasie akcji: wolontariusze zadbali o prezenty, 
towarzyszyli chorym dzieciom podczas spotkania, zabawiali, z dużym 
zaangażowaniem dbali o to aby z twarzy dzieciaków nie zniknął uśmiech, 
przygotowali program artystyczny, pomagali w przygotowaniu poczęstunku. 
Akcję wsparli oprócz nasi stali przyjaciele, lokalni przedsiębiorcy i osoby 
indywidualne.  W akcję, jak co roku, włączyli się także uczniowie okolicznych 
szkół: ZPO z Wiśnowej, Lipnika, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Trzemeśni, 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Czechówce. Pod opieką pedagogów 
przygotowali klasowe paczki mikołajkowe dla dzieci. Uczniowie z Wiśniowej i 
Lipnika pomagali w organizacji i realizacji akcji. Korowód nie byłby tak wyjątkowy 
bez udziału Druhów miejscowych OSP: Stanisława Pazdura, Ryszarda Moryca, 
Jerzego Sukty, Damiana Grabackiego, Krzysztofa Jaska – dzięki nim mimo 
trudnych zimowych warunków orszak św. Mikołaja dotarł do najdalszych 
zakątków naszych miejscowości.

Zaduszki hospicyjne – spotkanie wspierające dla rodzin przeżywających żałobę 
po śmierci bliskich będących pod opieką hospicyjną. W ostatnią sobotę 
października 27.10.2012, w kościele parafialnym św. Marcina w Wiśniowej 
odbyła się Msza święta w intencji zmarłych podopiecznych hospicjum 
domowego, którzy odeszli od nas w minionym roku. Wspólnymi siłami 
pracownicy hospicjum oraz liczni wolontariusze Stowarzyszenia Hospicyjnego 
„BĄDŹMY RAZEM” przygotowali wzruszającą uroczystość. W czasie modlitwy 
wiernych zespół hospicyjny wyczytał nazwiska trojga dzieci oraz 130 dorosłych 
zmarłych w tym roku. Po mszy, mimo niesprzyjającej aury, wraz z krewnymi 
zmarłych zainicjowaliśmy tegoroczną edycję „Pól Nadziei” poprzez zasadzenie 
cebulek żonkili, które zakwitną wiosną niosąc nową nadzieję. Każdy kwiat 
symbolizował jednego z naszych zmarłych pacjentów. W spotkaniu uczestniczyło 
ok. 120 osób z rodzin podopiecznych oraz 40 wolontariuszy.

Na realizację spotkań integracyjnych w ciągu roku, w tym prezenty dla małych 
podopiecznych, przeznaczono kwotę ok. 10000zł
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4. Kolonie hospicyjne dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą, i tych, 
które przeżywają żałobę po utracie bliskich
W 2012 roku sfinansowaliśmy pobyt 5 dzieci na dwutygodniowej kolonii 
wakacyjnej w Bieszczadach. Na realizację kolonii przeznaczono kwotę: 4 084,17
 (opłata za udział, dowóz, ubezpieczenie). Wydatek ten zrealizowany był ze 
środków z 1% podatku. Dodatkowo otrzymaliśmy darowiznę rzeczową (napoje i 
słodycze) od Jeronimo Martins Polska, właściciela „Biedronki”.
Za organizację wyjazdu ze strony Stowarzyszenia odpowiadała Prezes – Ewa 
Dudzik-Urbaniak i Wiceprezes Stowarzyszenia – Barbara Lechwar; opiekunem 
dzieci była wolontariuszka Stowarzyszenia – studentka Pani Aneta Bednarska.

5. Świąteczne odwiedziny osób chorych, niepełnosprawnych lub innych 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w domach – wsparcie emocjonalne, 
pomoc rzeczowa (prezenty)

„Wielkanocny koszyczek” – odwiedziny chorych w domach z okazji Świąt 
Wielkanocnych, z życzeniami i słodkimi upominkami przygotowanymi przez 
uczniów klas o profilu gastronomicznym Zespołu Szkół w Dobczycach. 
Wolontariusze odwiedzili 23 dzieci i 40 dorosłych objętych domową opieką 
hospicyjną.

„Korowód św. Mikołaja” - dotarł z życzeniami, piosenką i prezentami do chorych 
dzieci i dorosłych oraz rodzin potrzebujących z gminy Wiśniowa. Wyruszyły 4 
korowody św. Mikołaja jednocześnie. Z pomocą druhów z Ochotniczych Straży 
Pożarnych z 4 miejscowości (Wiśniowa, Węglówka, Lipnik, Poznachowice 
Dolne) dotarliśmy do potrzebujących z najdalszych zakątków miejscowości 
naszego regionu ze świątecznymi paczkami z artykułami żywnościowymi, 
zabawkami i pomocami szkolnymi dla dzieci. Odwiedziliśmy ok. 90 rodzin 
potrzebujących, obdarowaliśmy prezentami 23 dzieci. Do akcji włączyło się 15 
wolontariuszy dorosłych i 35 wolontariuszy młodzieżowych wraz z opiekunami z 
3 okolicznych szkół: Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej, Lipniku oraz 
Zespołu Szkół w Dobczycach z klas o profilu gastronomicznym. Młodzież 
przygotowała świąteczne kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki. 
Wspólnie z pedagogami przygotowywali świąteczne paczki, uczestniczyli w 
barwnym korowodzie odwiedzającym Podopiecznych. 

Świąteczne odwiedziny zrealizowano ze środków własnych Stowarzyszenia i 
dotacji Urzędu Gminy Wiśniowa (Korowód św. Mikołaja). 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym kształtowanie właściwych postaw i 
zachowań pro zdrowotnych i pro ekologicznych oraz nauki, edukacji i oświaty w 
zakresie ochrony zdrowia:

1. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, 
pielęgnacyjnego i pomocniczego. Z prowadzonej wypożyczalni sprzętu 
korzystają bezpłatnie chorzy pod domową opieką hospicyjną (dorośli i dzieci), 
jak również inni potrzebujący mieszkańcy regionu (osoby chore, 
niepełnosprawne, starsze). 
W 2012 roku zakupiliśmy do wypożyczalni 3 koncentratory tlenu, 2 ssaki 
medyczne, 3 pulsoksymetry, 3 ciśnieniomierze, wagę, sprzęt rehabilitacyjny – 
rotator kończyn górnych i dolnych, sprzęt pomocniczy (balkoniki, kule, krzesła 
toaletowe, krzesła prysznicowe, miska pneumatyczna do mycia głowy). W 2012 
roku kilkudziesięciu chorych skorzystało z prowadzonej wypożyczalni. Wydatki 
obejmowały zakup sprzętu (14 557,01 zł), konserwację sprzętu (9 651,54 zł) 
oraz dostosowanie magazynu przechowywania sprzętu (850 zł); były 
sfinansowane  ze środków z 1% i darowizn. W prace związane z prowadzeniem 
wypożyczalni zaangażowany jest przede wszystkim Zarząd Stowarzyszenia: 
Pani Barbara Lechwar, Pani Danuta Kowal i Pani Ewa Dudzik-Urbaniak.

2. Organizacja i dofinansowywanie rehabilitacji chorych po wypadkach 
komunikacyjnych

Wydatki na realizację działań pochodziły z dotacji celowych „Świętokrzyskiego 
Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy” z Kielc pozyskanych dzięki pracy 
wolontaryjnej Prezes Stowarzyszenia (zainicjowanie pomocy, pisanie wniosków). 
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W 2012 roku otrzymaliśmy 6 dotacji na wielokierunkową rehabilitację dla 5 
podopiecznych z terenu powiatu myślenickiego, limanowskiego i wielickiego z 
ciężkimi urazami w wyniku wypadków komunikacyjnych. Opracowane zostało 6 
wniosków o dotacje. Prace związane z organizacją i koordynacją terapii, 
rozliczeniami z terapeutami, rozliczaniem dotacji, przygotowywaniem 
sprawozdań wykonywane były wolontaryjne przez prezes i wiceprezes 
Stowarzyszenia. Do realizacji terapii zatrudniono na umowę zlecenia 7 
terapeutów (3 fizjoterapeutów, 2 logopedów, psychologa, terapeutę 
zajęciowego). Na pomoc chorym po wypadkach pozyskano środki w kwocie: 
46875,00 zł.

3. Wspomaganie opieki hospicyjnej realizowanej przez Hospicjum Domowe  
Królowej Apostołów z Wiśniowej - dofinansowanie zakupu materiałów 
medycznych, paliwa do karetki: 6296,27.

W zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

1. Przygotowanie wolontariuszy do pełnienia różnych funkcji w Stowarzyszeniu, 
rozwój ich wiedzy i umiejętności. Za rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych, 
inicjowanie i organizowanie szkoleń odpowiadał Zarząd Stowarzyszenia.
Szkolenia wolontariuszy: wyjazdowe i organizowane na miejscu. W 2012 roku 
wydatki na ten cel wyniosły 5 245,34. Przedstawiciele Stowarzyszenia 
uczestniczyli przede wszystkim w szkoleniach bezpłatnych dofinansowywanych 
z różnych grantów.
Szkolenia wyjazdowe – wzięło w nich udział 25 osób: Spotkanie wolontariuszy 
hospicyjnych w Częstochowie (5 osób) – luty 2012; Konferencja wolontariatu 
hospicyjnego w Radomiu (5 osób) – październik 2012; Szkolenie dotyczące 
aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych, nowoczesnych 
środków i kanałów komunikacji w Krakowie (4 osoby) – wrzesień 2012; szkolenie 
„Mechanizmy współpracy NGO z administracja” w Ochotnicy Górnej (1 osoba) –
wrzesień 2012; szkolenie dotyczące rzecznictwa w organizacji oraz współpracy z 
władzami publicznymi oraz biznesem w Zakopanem (3 osoby)– październik 
2012, szkolenie władz organizacji pozarządowych (2 osoby), wolontariuszy 
młodzieżowych (3 osoby) oraz wolontariuszy-seniorów (2 osoby) w Szczawnicy 
na temat wolontariatu, aspektów prawnych, aspektów psychologicznych pracy z 
chorymi i ich opiekunami– listopad/grudzień 2012; 
Szkolenia na miejscu – wzięło w nich udział 45 osób: szkolenie z zakresu 
psychoonkologii; jak skutecznie pomagać przewlekle chorym i ich otoczeniu - dla 
zespołu hospicyjnego i dorosłych wolontariuszy – 15 osób; szkolenia dla 
wolontariuszy młodzieżowych – idea i metody opieki hospicyjnej, opieka nad 
osobą chorą przewlekle w domu – 30 osób

2. Spotkania formacyjne zespołu hospicyjnego comiesięczne spotkania Zespołu 
Hospicyjnego i wolontariuszy pod opieką duchową ks. Janusza Widura – 
wspólne rozważania i modlitwa, spotkanie przy herbacie, rozmowa.  Za 
spotkania odpowiada ks. Janusz Widur we współpracy z Prezes Stowarzyszenia.

3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu Młodzieżowego - co dwa tygodnie w 
Bibliotece Publicznej w Wiśniowej odbywają się spotkania wolontariuszy 
młodzieżowych: pogadanki, szkolenia, przygotowywanie się do akcji 
hospicyjnych, wykonywanie żonkili z bibuły, upominków dla podopiecznych i 
materiałów na kiermasz świąteczny.  Spotyka się regularnie około 30 osób. 
Spotkania prowadzi wolontaryjnei Pani Elżbieta Konieczna i Pani Agnieszka 
Handzel.
4. Projekty dla wolontariuszy (wymiany międzynarodowe młodzieży): udział 
trzech wolontariuszek – licealistek współpracujących z naszym Stowarzyszeniem 
w polsko-niemieckim seminarium na temat: ”Zrównoważony rozwój w Europie - 
jaka to dla nas wartość” organizowanym w dniach 06-11 luty 2012 roku. W 
programie, oprócz seminarium była wizyta w Parlamencie Europejskim w 
Strasburgu. Organizatorem i gospodarzem była Akademia Europejska w 
Otzenhausen w Niemczech. Za przygotowania wyjazdu grupy z Polski 
odpowiedzialny był Klub  Integracji Europejskiej działający przy Zespole Szkół - 
Liceum Ogólnokształcącym z Wojkowic, z którym współpracuje nasze 
Stowarzyszenie. Udział w seminarium był częściowo dofinansowany przez 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i gospodarzy z Niemiec.  Ze środków 
Stowarzyszenia dofinansowano opłatę za udział wolontariuszek w seminarium. 
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Pozyskanie dotacji na projekt i koordynacja projektu to dzieło Pani Stanisławy 
Mistarz, wolontariuszki Stowarzyszenia. W organizację włączyła się także 
Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia.

5. Kampanie informacyjne promujące ideę i metody opieki hospicyjnej, 
wolontariat; edukacja zdrowotna
Pola Nadziei: Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądźmy Razem” po raz drugi 
zorganizowało na terenie swojej działalności kampanię „Pola Nadziei”. 
Prowadziliśmy ją w terminie 28 marca–10 czerwca. Znakiem kampanii są żonkile 
- międzynarodowy symbol nadziei. Wiosną, kiedy żonkile kwitły, propagowaliśmy 
ideę i metody opieki hospicyjnej, zbieraliśmy fundusze na wsparcie tej opieki. 
Założeniem kampanii jest nauczenie / wzbudzenie empatii dla osób chorych i 
potrzebujących oraz zachęcenie, nie tylko młodego pokolenia, do udziału w 
różnego rodzaju akcjach na rzecz innych.  
Do akcji włączyły się przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja w Wiśniowej, 
Kobielniku, Lipniku, Trzemeśni oraz wolontariusze Klubu „Ośmiu” przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach. W czasie trwania akcji dzieci i 
młodzież, pod kierunkiem nauczycieli, wzięły udział w żonkilowych konkursach: 
plastycznym i fotograficznym. Do oceny konkursowej nadesłano ponad 60 prac.  
Nagrodziliśmy ponad 30 uczestników.
Oprócz pozyskiwania funduszy na opiekę hospicyjną bardzo istotnym wymiarem 
kampanii jest edukacja i wychowanie.  Aby uświadomić potrzebę pomagania 
chorym, uwrażliwić dzieci i młodzież na cierpienie innych, zachęcić do wyjścia z 
domu i zaangażowania się w różnorodne formy pomocy, przeprowadziliśmy 
pogadanki/prelekcje w szkołach na temat idei opieki hospicyjnej i wolontariatu 
hospicyjnego.  Zaprosiły nas szkoły z Wiśniowej, Kobielnika, Trzemeśni i 
Lipnika. Prelekcje prowadziły wolontariuszki: psycholog - Kasia Ziółkowska oraz  
pielęgniarki hospicyjne - Ania Kowalczyk, Ewa Knapczyk. Przedstawiały uczniom 
w zrozumiały dla nich sposób, czym jest hospicjum, jakie są zasady jego 
funkcjonowania, komu pomaga i jak inni mogą pomagać hospicyjnym 
podopiecznym. Ponadto  zaprezentowały różne formy działania na rzecz 
hospicjum rozwijane przez stowarzyszenie. Promowały ideę wolontariatu oraz 
wszelkie związane z nią wartości.
W organizację akcji szczególnie były zaangażowane Pani Elżbieta Konieczna – 
koordynator akcji, Ewa Dudzik-Urbaniak - prezes Stowarzyszenia, wolontariuszki 
– Pani Agnieszka Handzel, Pani Bernadetta Kowalczyk, Pani Katarzyna 
Ziółkowska i Pani Anna Kowalczyk.

Dożynki Powiatowe – informowanie i promowanie działalności hospicyjnej oraz 
wolontariatu. 26 sierpnia 2012 r. gościliśmy po raz drugi na Dożynkach 
Powiatowych, organizowanych w tym roku w miejscowości Tenczyn, w gminie 
Lubień. Oprócz promowania naszej działalności w atmosferze zabawy 
zwracaliśmy uwagę na ważne tematy profilaktyki zdrowotnej  i samokontroli 
stanu zdrowia. Prowadziliśmy warsztaty samobadania piersi. W wydarzeniu 
wziął udział cały Zarząd stowarzyszenia, dwóch wolontariuszy dorosłych - Pan 
Henryk Kowal i Pan Janusz Urbaniak oraz dwie wolontariuszki szkolne: 
Dominika Malina oraz Ola Urbaniak. 

W zakresie pozyskiwania środków na działalność oraz promocji wolontariatu, 
idei i metod opieki hospicyjnej
1. Organizowanie kwest i akcji promujących wolontariat w Parafiach gdzie mamy 
podopiecznych (Dzień Chorych oraz Pola Nadziei)
Dzień Chorych - W ramach obchodów Dnia Chorego podobnie jak w ubiegłym 
roku wolontariusze Stowarzyszenia Hospicyjnego „Bądźmy Razem” 
zorganizowali, we współpracy z Parafiami, w których mamy Podopiecznych, 
akcję „Bądźmy Razem dla chorych i cierpiących”. Po niedzielnych Mszach Św. 
12 i 19 lutego wolontariusze zbierali fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi i 
dorosłym z Hospicjum Domowego Królowej Apostołów, którzy doświadczają 
nieuleczalnej choroby. W akcję włączyło się 5 parafii z naszego regionu.

W blisko 20 stopniowym mrozie kwestowali dorośli wolontariusze 
Stowarzyszenia oraz uczniowie z ZPO w Wiśniowej, Lipniku, Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w Trzemeśni. Razem ok. 40 wolontariuszy.
W trakcie akcji zachęcaliśmy do wolontariatu hospicyjnego i informowaliśmy o 
możliwości wsparcia dzieła hospicyjnej pomocy poprzez przekazanie 1 procenta 
podatku.
Akcję koordynowała Prezes Stowarzyszenia. Szczególnie zaangażowane były 
wolontariuszki: Pani Bernadetta Kowalczyk,  Pani Elżbieta Konieczna, Pani 
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Urszula Bartosiewicz.

2. Pola Nadziei: żonkilowe kwesty z przeznaczeniem na działalność hospicyjną 
zostały przeprowadzone w szkole w Kobielniku, oraz w okolicznych parafiach. W 
kwestowaniu pomagało 20 dorosłych wolontariuszy Stowarzyszenia i ok. 50 
wolontariuszy młodzieżowych, przede wszystkim z ZPO w Wiśniowej, Lipniku, 
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Trzemeśni.Utalentowani artystycznie 
wolontariusze dorośli, młodzież szkolna i licealna wraz z pensjonariuszami 
Domu Pomocy Społecznej „Biały Potok” z Trzemeśni przygotowali ponad 3000 
żonkili z bibuły, które wręczaliśmy ofiarodawcom. Zebraliśmy łącznie 16 001,25 
zł. Koszty organizacji akcji to: 4 938,48 zł (założenie rabat żonkilowych, dojazd 
na kwesty, materiały informacyjno-promocyjne). 

3. Charytatywny Kiermasz Bożonarodzeniowy: zorganizowany w 3 parafiach 
dzięki pomocy wolontariuszy młodzieżowych i ich opiekunów, miejscowych 
artystów, uzdolnionych mieszkańców gminy Wiśniowa, którzy przygotowali 
wyroby świąteczne na kiermasz. Zebraliśmy kwotę: 6547,60 zł. Wydatki 
wyniosły: 1643,57 (materiały na wyroby świąteczne, poczęstunek dla 
wolontariuszy). Kiermasz koordynowała Pani Elżbieta Konieczna. Pomagała cała 
rodzina Koniecznych, Pani Małgorzata Janik, Pani Bernadetta Kowalczyk, 
miejscowi artyści, przede wszystkim Pani Majka Jasek i wiele życzliwych osób. 

4. Pozyskiwanie darczyńców stałych i okolicznościowych: pisma do 
indywidualnych darczyńców, utrzymywanie kontaktów z darczyńcami, 
sprzymierzeńcami (podziękowania, życzenia świąteczne). Praca ta wykonywana 
jest wolontaryjne przede wszystkim przez Prezes Stowarzyszenia – Panią Ewę 
Dudzik-Urbaniak i wolontariuszkę - Panią Agnieszkę Handzel.

5. Promowanie idei i metod opieki hospicyjnej, działalności Stowarzyszenia i 
Hospicjum w mediach: prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia, strony 
na portalu społecznościowym Facebook, przygotowywanie artykułów o 
działalności, notatek dla prasy, na strony internetowe partnerów. Praca ta jest 
wykonywana wolontaryjne przede wszystkim przez Prezes Stowarzyszenia – 
Panią Ewę Dudzik-Urbaniak i wolontariuszkę - Panią Agnieszkę Handzel.

Działalność zarządu, kontakt z członkami Stowarzyszenia
Zarząd zbierał się 15 razy. Podjął uchwały w sprawie:
1. planu pracy na 2012 r.,
2. otwarcia subkont dla podopiecznych
3. zwołania Walnych Zebrań,
4. organizacji kolonii hospicyjnej dla dzieci i młodzieży
5. zakupu sprzętu do wypożyczalni
6. wystąpienia o granty

Łączność z członkami i wolontariuszami Stowarzyszenia, chorymi i ich rodzinami 
utrzymywana jest drogą telefoniczną i emailową, poprzez bezpośrednie 
spotkania. Z rodzinami osieroconymi – odwiedziny osobiste zespołu 
hospicyjnego, korespondencja listowna, wspólne spotkania.
Wystąpiliśmy o fundusze w ramach programu „Aktywność Społeczna Osób 
Starszych”. Nie udało się pozyskać funduszy w ramach tego programu.
O naszej działalności informowaliśmy w prasie lokalnej (Dziennik Polski, Gazeta 
Myślenicka), na stronie internetowej Stowarzyszenia, Hospicjum Domowego 
Królowej Apostołów, Urzędu Gminy Wiśniowa.

Podsumowanie
Stowarzyszenie wkroczyło w czwarty rok działalności. 
Obserwujemy ogromną potrzebę realizacji domowej pomocy hospicyjnej w 
powiecie myślenickim i sąsiednich. Stawiamy sobie za cel rozbudzanie 
zainteresowanie społeczeństwa ideą opieki hospicyjnej i działaniem 
wolontariatu, nawiązaniem partnerskiej współpracy z władzami powiatu 
myślenickiego oraz poszczególnych gmin powiatu. Naszym celem jest także 
wspieranie i rozwijanie zaangażowania społecznego lokalnej społeczności. 
Zachęcamy wszystkich do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i 
umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć społecznych.

Stowarzyszenie rozwija się, wzrasta liczba podopicznych. Wiele osób nadal 
czeka na pomoc. Jesteśmy pierwszym i jak dotychczas jedynym 
stowarzyszeniem hospicyjnym na terenie powiatu myślenickiego i sąsiednich.
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Organizacja wymienionych powyżej działań była możliwa tylko dzięki wspólnej 
pomocy ludzi dobrej woli. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom 
Stowarzyszenia za serce i czas poświęcony pracy dla chorych i ich rodzin, za 
pomysły, konsekwencję w ich realizacji, za radosne pomaganie. Razem 
charytatywnie przepracowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy godzin.  Dzięki pomocy 
Wolontariuszy, wpływom  z 1% czy darowizn jesteśmy w stanie w większym 
zakresie pomagać ciężko chorym dzieciom i  dorosłym w walce o godne i 
radosne życie do końca.

Każdemu Wolontariuszowi, każdemu Darczyńcy, Wspierającemu jesteśmy 
dozgonnie wdzięczni – bo każda złotówka, każdy dar, każdy rodzaj pomocy jest 
ważny dla prowadzenia naszych codziennych działań i rozwijania hospicyjnego 
dzieła pomocy.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

województwo

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

500

2

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

88.99. Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W DZIEDZINIE 
OPIEKI I POMOCY SPOŁECZNEJ
94.99. Z PROWADZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU 
PIELĘGNACYJNO-REHABILITACYJNEGO
94.99. Z PROPAGOWANIE IDEI I METODY OPIEKI 
HOSPICYJNEJ 
94.99. Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ 
PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU
94.99. Z  PROWADZENIE POSŁUG MEDYCZNYCH, 
DUCHOWYCH, PSYCHOLOGICZNYCH, SOCJALNYCH W 
DOMACH CHORYCH
    
94.99.  Z  PROWADZENIE POSŁUG DUCHOWYCH, 
PSYCHOLOGICZNYCH, SOCJALNYCH I MEDYCZNYCH DLA 
RODZIN OSÓB CHORYCH I OSIEROCONYCH

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

województwo

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 88.99.Z

94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności) Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 181,635.41 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 181,551.28 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 58,369.71 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 5,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

b) ze środków budżetu państwa
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5,000.00 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 46,063.22 zł

40.00 zł

9,110.00 zł

4,000.00 zł

32,869.09 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

44.13 zł

8. Z innych źródeł 46,875.00 zł

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 18,017.66 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 47,046.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Wypożyczalnia sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i pomocniczego - zakup sprzętu, 
konserwacja

21,344.82 zł

2 Pomoc i ochrona zdrowia dla indywidualnych chorych (3 osoby) - subkonta 19,315.99 zł

3 Kolonia hospicyjna dla dzieci 4,084.17 zł

4 Zakup materiałów medycznych do opieki hospicyjnej 2,301.02 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 148,229.09 zł 47,046.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

143,128.33 zł 47,046.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł

5,100.76 zł 0.00 zł

3,456.94 zł 3,456.94 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

1 Pomoc i ochrona zdrowia dla Elżbiety Pisarskiej (usługi rehabilitacyjne) 11,950.00 zł

2 Pomoc i ochrona zdrowia dla Weroniki Pala (leki, materiały medyczne, dojazdy na 
leczenie)

6,292.03 zł

Druk: MPiPS 15



3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0.0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

7.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

36.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 5 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

66.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

33.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

3.00 osób

e) inne osoby 30.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 0.00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

nagrody

premie

0.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 47,725.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

47,725.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 47,725.00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

568.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1,600.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

Wynagrodzenia wypłacane były terapeutom (fizjoterapeuta, 
logopeda, psycholog, terapeuta zajęciowy), którzy 
realizowali indywidualną terapię dla osób ciężko 
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych w 
ramach dotacji celowej Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 
"Wspólnie Pomagamy" z Kielc.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

1 „Razem dla starszych, chorych i niepełnosprawnych” 5,000.00 zł

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Ewa Dudzik-Urbaniak, Prezes Zarządu, 12 lipca 2013 Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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