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DANE O ORGANIZACJI 

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
Hospice Care Association of Czestochowa 

 
Siedziba/adres: 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a Tel/fax. (34) 3605491, 3605491,            
e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl      www.hospicjum-czestochowa.pl 
konto bankowe: PeKaO S.A. oddział Częstochowa 15 1240 1213 1111 0000 2379 4368 
NIP 573-11-78-324;  REGON 150873476  
NUMER KRS 0000056401 - data rejestracji 16.03.1993 r. 
Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 27.11.2006 r.   

Misją Stowarzyszenia jest świadczenie wielodyscyplinarnej i całościowej opieki sprawowanej w celu 

łagodzenia cierpień, leczenia bólu oraz innych objawów towarzyszących chorobie, a także poprawy jakości 

życia pacjentów chorych na przewlekle i nieuleczalnie choroby nie poddające się leczeniu, dbałość o sferę 

psychiczną, duchową, fizyczną i społeczną pacjentów oraz ich rodzin w trakcie trwania choroby oraz w 

okresie osierocenia, podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat idei opieki hospicyjnej oraz 

edukacja pracowników i wolontariuszy. 

Członkowie zarządu: 
Kaptacz Anna - prezes 
Łupińska Urszula - wiceprezes 
Petryków Krzysztof - skarbnik 
Kaptacz Izabela - sekretarz 
Długosz Aneta – członek 
 

Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący: Rafał 
Nemsz,   
Członkowie: Małgorzata 
Socha,  
Longin Dobrakowski.  
 

Sąd Koleżeński:  
Stanisława Barakońska,  
Monika Łęgowik, 
Beata Bogus, 
Aneta Wcisło, 
Tadeusz Zalasiński 

Ilość członków Stowarzyszenia: na dzień 31 grudnia 2017 r.:                        
Członków zwyczajnych 84 osoby; wspierających: 0; honorowych 3;  
W roku sprawozdawczym 2017 zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej odbył 
4 posiedzenia.  
Podjęto uchwały w sprawach bieżącej działalności Stowarzyszenia w tym w sprawie powołania nowej 
komórki organizacyjnej, zmiany regulaminu wynagradzania, zmiany regulaminu organizacyjnego 
Stowarzyszenia i w sprawach członkowskich.  
 
OKREŚLENIE CELÓW STATUTOWYCH  I OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1) działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 
2) poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym okresie 

choroby na miarę ich indywidualnych możliwości. 
3) niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, leczenie bólu i 

innych objawów towarzyszących chorobie głównie nowotworowej i AIDS. 
4) pomoc rodzinom chorych i osieroconym. 
5) podnoszenie świadomości społecznej na temat opieki holistycznej i wielodyscyplinarnej 

opieki hospicyjnej. 
6) szkolenie personelu medycznego, wolontariuszy i rodzin chorych. 
7) współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi organizacjami w 

kraju i za granicą. 
8) pomoc poszkodowanym w wypadkach samochodowych i ich rodzinom. 
9) organizacja i promocja wolontariatu. 
10)  rehabilitacja osób niepełnosprawnych. 
11) integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. 
12) pomoc i poradnictwo osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom.   

 

mailto:hospicjum.czestochowa@wp.pl
http://www.hospicjum-czestochowa.pl/


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA 2017 ROK 

 

2 
 

 
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie: 

1) powołuje i wpływa na całokształt działań Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
2) organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja onkologiczne dla dorosłych i dzieci, 
3) zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych i osieroconymi, 
4) zakłada i prowadzi ośrodki rehabilitacji biologicznej i psycho-duchowej dla 

poszkodowanych w wypadkach drogowych, chorych na nowotwory będących w trakcie 
leczenia onkologicznego, 

5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami gospodarczymi 
mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia, 

6) pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia, 
7) nawiązuje współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi          

i zagranicznymi umożliwiając wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych 
inicjatyw, 

8) tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych, 
9) prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną umożliwiającą szerzenie  

w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej, 
10) prowadzi działalność szkoleniową dla: 

- personelu służby zdrowia, 
- wolontariuszy, 
- rodzin chorych, 

11) prowadzi działalność wydawniczą, 
12) prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną i rekreacyjną, 
13) podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 
14) prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w granicach przewidzianych 

prawem, 
15) może prowadzić działalność gospodarczą w granicach przewidzianych prawem, służącą 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  
16) prowadzenie placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, opiekuńczych, oświatowych, 

szkoleniowych, rekreacyjnych i kulturalnych, 
17) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych, 
18) podejmowanie inicjatyw mających na celu wszechstronną pomoc osobom 

niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom. 
 

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną oraz 
działalność gospodarczą. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej prowadzi  w formie opieki paliatywnej - ambulatoryjnej, stacjonarnej 
i domowej. Główną działalnością Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jest 
zapewnienie całościowej, wielodyscyplinarnej opieki osobom dorosłym i dzieciom chorującym na 
przewlekłe, niepoddające się leczeniu choroby, w warunkach stacjonarnych, domowych, 
ambulatoryjnych, dziennych, oraz wsparcie ich rodzin w trakcie trwania choroby jak i w okresie 
osierocenia. Opieka medyczna, psychologiczna duchowa i fizjoterapeutyczna dostępna jest całodobowo 
przez 7 dni w tygodniu. Celem podejmowanych działań jest łagodzenie cierpień fizycznych, 
psychicznych, duchowych i socjalnych oraz poprawa jakości życia pacjentów na miarę ich możliwości. 
Świadczona opieka obejmuje między innymi: świadczenia medyczne, lekarskie, pielęgniarskie, kontrolę 
objawów towarzyszących chorobie, wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych, zabiegi 
medyczne, pielęgniarskie i pielęgnacyjno-higieniczne; wsparcie i pomoc psychologiczną i duchową 
chorym i ich rodzinom; wsparcie, edukację i pomoc wyręczającą rodzinom chorych objętych opieką; 
wykonywanie świadczeń fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, wypożyczanie i pomoc w pozyskiwaniu 
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sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego; zapewnianie dziennej opieki medycznej i terapeutyczno-
zajęciowej pacjentom w dobrej kondycji fizycznej z dowozem. 

Stowarzyszenie pomaga potrzebującym z powiatów: częstochowskiego grodzkiego i ziemskiego, 
kłobuckiego, lublinieckiego oraz myszkowskiego. Terytorialny zakres działania hospicjum dziecięcego, 
jest szerszy i dotyczy również powiatu radomszczańskiego oraz pajęczańskiego. Średnio miesięcznie 
wykonujemy ponad 1000 wizyt.  Łącznie w ciągu roku pokonujemy samochodami służbowymi 500 tys. 
kilometrów. Do pacjentów dojeżdżają również pracownicy swoimi samochodami prywatnymi pokonując 
150 tys. kilometrów rocznie. Powołane zespoły terapeutyczne prowadzą działania w bliskiej lokalizacji 
dla chorych, organizując swoisty „szpital na kółkach”.  

Szczegółowe dane dotyczące realizacji opieki w 2017 roku w poszczególnych komórkach 
organizacyjnych.  

W roku 2017 objęto opieką paliatywną 1480 osób dorosłych i 76 dzieci oraz ich rodziny i opiekunów. 

1. Objęto opieką 1045 chorych dorosłych oraz ich rodziny  przebywających w swoim środowisku 
domowym, w ramach  zespołu domowej opieki paliatywnej/hospicjum domowego; 

2. Udzielono 3847 porad i wizyt domowych dla 219 chorych w ramach poradni opieki paliatywnej; 

3. W stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej objęto opieką 186 chorych z niemożliwymi do 
złagodzenia w warunkach domowych objawami; 

4. Objęto opieką 30 podopiecznych w ramach pobytu w dziennym oddziale opieki paliatywnej; 

5. Objęto również opieką 93 osób osieroconych w ramach cyklicznych spotkań dla osieroconych oraz 
ok. 1000 rodzin pozostających w środowisku domowym.  

6. W ramach zespołu domowej opieki paliatywnej dla dzieci/hospicjum domowego dla dzieci objęło 
opieką 76 dzieci oraz ich rodziny w trakcie trwania choroby oraz w okresie osierocenia.  

7. Wypożyczono sprzęt medyczny 273 chorym. 
 

Objęci opieką pacjenci i ich rodziny przebywali na terenie powiatu ziemskiego i grodzkiego 
częstochowskiego, powiatu myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego oraz pajęczańskiego.  
 

1. ODDZIAŁ OPIEKI PALIATYWNEJ 15 łóżkowy  

Liczba chorych objętych opieką 186 pacjentów  

Łączna liczba osobodni opieki nad chorymi 5 310 osobodni 

Średni czas opieki nad jednym chorym 28 dni  

Liczba chorych wypisanych 44 pacjentów 

Liczba zgonów 159 pacjentów 

 
 

2. HOSPICJUM DOMOWE ZESPÓŁ OPIEKI 
PALIATYWNEJ „PALIUM” 

W CZĘSTOCHOWIE 

ZESPÓŁ OPIEKI 
PALIATYWNEJ „PALIUM” 

W  KŁOBUCKU 

 
ŁĄCZNIE 

Łączna liczba chorych objętych opieką 852 pacjentów 193 pacjentów 1 045 pacjentów 

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 76 981 osobodni 19 246 osobodni 96 227 osobodni 

Średnia liczba chorych w tym samym 
czasie miesięcznie 

256 pacjentów 61 pacjentów 317  pacjentów 

Średni czas opieki nad jednym 
pacjentem/dni 

90  dni 99 dni 94 dni 

Średnia miesięczna liczba wizyt u 
jednego chorego 

11,08   wizyt 11 wizyt 11,04 wizyt 

Łączna liczba wykonanych wizyt 34 505  wizyt 8 211 wizyt 42 716 wizyt 

- w tym wizyt lekarskich 5 953 wizyty 
17  % 

1 533 wizyty 
      19 % 

7 486 wizyt 
18 % 

- w tym wizyt pielęgniarskich 23 480 wizyt 5 761 wizyt 29 241 wizyt 
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68 % 70 %      69 % 

- w tym innych członków zespołu 5 173 wizyty 
15 % 

816 wizyt 
11 % 

5 989 wizyt 
13 % 

Zmarłych pacjentów 569 pacjentów 
67 % 

117 pacjentów 
60 % 

685 pacjentów 
65,5 % 

Wyrejestrowanych pacjentów 28 pacjentów 
3,2 % 

15 pacjentów 
7,7 % 

43 pacjentów 
4,3 % 

 

3. HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” 
w Częstochowie 

Liczba chorych dzieci objętych opieką 76 dzieci 

- w tym z choroba nowotworową 19 dzieci, 25 % 

- w tym bez choroby nowotworowej 57 dzieci, 75 %  

Łączna liczba dni opieki nad chorymi 22 121 dni 

Średnia liczba chorych w tym samym czasie 61 dzieci  

Średni czas opieki nad jednym chorym 338 dni 

Średnia miesięczna liczba wizyt u jednego chorego 14 wizyt 

Łączna liczba wykonanych wizyt 10 965  wizyt 

• w tym pielęgniarskich 6 637 wizyt, 60 % 

• w tym lekarskich 1 685 wizyt, 15 %  

• w tym innych członków zespołu 2 643 wizyt, 25 %  

Liczba wyrejestrowanych 5 dzieci 

Liczba zgonów 1 dzieci 

Liczba dzieci mieszkających w Częstochowie  30 dzieci,  39 % 

mieszkających w powiecie częstochowskim 28 dzieci, 37 % 

mieszkających w Myszkowie/Lublińcu/Kłobucku 1 /2/ 5 dzieci, 11 %  

mieszkających w powiecie myszkowskim/lublinieckim/kłobuckim 0 /2 /8 dzieci, 13 %  

 
4. PORADNIA OPIEKI PALIATYWNEJ Zespół Opieki Paliatywnej „Palium” w Częstochowie 

Liczba chorych objętych opieką 219 pacjentów 

Liczba wykonanych porad 3 847 porad 

Liczba wyrejestrowanych 71 pacjentów,  32 % 

Liczba zgonów 13 pacjentów, 6 % 

 
5. Dzienny Oddział Opieki Paliatywnej 
Od początku działania oraz w 2017 r. oddział funkcjonował bez umowy z NFZ. Spotkania pacjentów 
obywały się we wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.00 - łącznie 96 razy. W zajęciach uczestniczyło  średnio 
30 osób. Pacjenci otrzymywali konieczną opieką medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, 
psychologiczną, duchową i socjalną oraz uczestniczyli w uroczystościach okolicznościowych. 
 
6. Ośrodek wsparcia dla osieroconych 
 
W 2017 roku odbyło się 12 spotkań Grupy Wsparcia Dla Osieroconych. Łącznie w spotkaniach udział 
wzięło 93 osób osieroconych. Podczas każdego spotkania nowo przybyłe osoby zapoznawały się z 
zasadami funkcjonowania grupy, miały możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej procesu osierocenia, 
werbalizacji własnych uczuć i doświadczeń wynikających z żałoby, a także otrzymania wsparcia ze strony 
innych członków grupy oraz terapeutów prowadzących spotkanie. Osoby uczęszczające wielokrotnie 
miały szansę i możliwość budowania poczucia wspólnoty i udzielania wsparcia emocjonalnego jak i 
informacyjnego nowo przybyłym uczestnikom. Pomoc osobom osieroconym jest również świadczona w 
ramach spotkań indywidualnych. Spotkania indywidualne – 84. 
 
 
7. Ośrodek Wolontariatu 
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W 2017 roku Ośrodek wolontariatu przeprowadził kolejną edycję podstawowego kursu dla 
wolontariuszy z zagadnień opieki paliatywnej. Na kurs prowadzony w listopadzie zgłosiło się 45 osób, 
kurs ukończyło 28 osób. W okresie sprawozdawczym zawarto 62 porozumienia z wolontariuszami. Z 
bezpośredniej opieki i pomocy wolontariuszy skorzystało 213 pacjentów obejmowanych opieką 
paliatywną w oddziale stacjonarnym jak i  w hospicjum domowym wykonując 1356 wizyt. Kontynuowana 
była współpraca z opiekunami szkolnych kół wolontariatu w szkołach podstawowych i 
ponadpodstawowych. Zostały przeprowadzone szkolenia i prelekcje z zakresu opieki nad chorymi, 
komunikacji i wolontariatu. Młodzież została przygotowana do pełnienia  wolontariatu akcyjnego. 
Wolontariusze pomagali w wypisywaniu, segregowaniu  i roznoszeniu zaproszeń na Mszę w 
Archikatedrze, roznoszeniu plakatów i ulotek promujących akcje i kampanie społeczne, organizacji akcji 
i kampanii społecznych. Ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w roku 2017 
współpracowało ponad 400 wolontariuszy. 
 
8. Akademii Walki z Rakiem - Filia w Częstochowie 

W częstochowskim oddziale Akademii Walki z Rakiem w roku 2017 odbyło się łącznie 70 spotkań 
grupowych, w tym: 
 

podejmowane działania ilość opis szczegółowy 

Warsztaty psychologiczne, 
dyskusje, wykłady 
psychoedukacyjne 
 
 

10 spotka
ń   

Spotkania te były ukierunkowane przede wszystkim na poprawę 
umiejętności uczestników radzenia sobie w sytuacji choroby. Poprawę 
umiejętności rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, potrzeb oraz 
poszerzenie zasobów własnych. Wzrost wiedzy na temat choroby 
nowotworowej i możliwości radzenia sobie z nią, wzrost poczucia kontroli 
nad własnym życiem. Uczestnicy ponadto mieli okazję ćwiczyć relaksację, 
wizualizację oraz naukę oddechu podczas zajęć z yogi. Warsztaty 
urozmaicały projekcje filmów o powiązanej tematyce. 

Spotkania grupy wsparcia:   
 
 

38 
spotkań  
 

Spotkania ukierunkowane na wymianę doświadczeń uczestników, 
rozładowanie nagromadzonych napięć emocjonalnych towarzyszących 
sytuacji choroby, wzajemne wsparcie, poprawę umiejętności dawania i 
pozyskiwania wsparcia. 

Zajęcia rękodzieła:   
 
 

11 spotkań Obejmujące zdobienie przedmiotów techniką decoupage, tworzenie 
biżuterii, malowania różnymi technikami, tworzenia grafik. 

Spotkania integracyjne:   
 
 

11 spotkań  
 

Obejmujących wspólne wyjścia do kina, teatru, na wernisaże, spotkania 
okolicznościowe, obchody Dnia Kobiet, wspólne grillowanie. 

indywidualne rozmowy 
psychologiczne 

30 porad  

 
Ponadto Uczestnicy Akademii Walki z Rakiem  raz w tygodniu korzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych 
(m.in. drenaże manualne, limfatyczne).  
 

9. Działalność szkoleniowo-dydaktyczna  
 

Pracownicy w 2017 roku skorzystali z dofinansowania do szkoleń, konferencji, warsztatów i 
sympozjów organizowanych przez placówki szkoleniowe i kształcące w zakresie opieki i medycyny 
paliatywnej, leczenia bólu, onkologii i psychoonkologii, opieki długoterminowej, pediatrycznej opieki 
paliatywnej, leczenia ran, księgowości i rachunkowości i marketingu.  
Łącznie w kształceniu udział wzięło 39 osób.  
Pracownicy i wolontariusze uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie w dniach 19 -21 
stycznia 2017 XXI Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych 
p.t. „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę” J.P. II. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników 
i 33 prelegentów.  
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W oddziale opieki paliatywnej i hospicjum domowym odbywały się praktyki i staże dla 350 osób 
(pielęgniarek, lekarzy, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyków, studentów 
zdrowia publicznego) z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Śląskiej Wyższej Szkoły 
Medycznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie, Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” 
Sp. z o.o., Politechniki Częstochowskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Atut Lider 
Kształcenia – Policealnej Szkoły Medycznej w Częstochowie, Akademii Polonijnej  w Częstochowie, 
Policealnej Szkoły dla Dorosłych „COSINUS PLUS” w Częstochowie. 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej jako organizator kursów dla pielęgniarek i 
położnych przeprowadziło w ostatnim roku kursy w ramach projektu pn. „Wykwalifikowane 
pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki”, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w ramach 
V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje 
kadr medycznych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (kurs specjalistyczny 
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept” dla pielęgniarek i położnych część I i II, oraz kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego w sześciu województwach: śląskim, 
łódzkim, wielkopolskim, pomorskim, lubelskim, małopolskim). 
 

10. Działalność wydawnicza 
 

Publikowane były kolejne dwa numery biuletynu „Palium” w ilości od 2000 do 5000 egzemplarzy, 
który był bezpłatnie rozprowadzany wśród pacjentów, ich rodzin oraz społeczności z terenu miasta i 
regionu. 

Prowadzono cykliczną cotygodniową audycję radiową w Radio Jasna Góra, oraz bieżącą współpracę z 
lokalnymi mass-mediami.  

11. Kampanie, akcje społeczne, wydarzenia 
 
W 2017 roku Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej celem realizacji zadań 
statutowych przeprowadziło następujące akcje, kampanie, wydarzenia: 
 

data Kampania/wydarzenie 
 

5 stycznia 2017r. Spotkanie noworoczne dla pracowników Hospicjum Częstochowskiego, wolontariuszy, 
przyjaciół i gości /restauracja Astoria/ 

19 – 21 stycznia 2017r.   XXI J Konferencja Naukowo – Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych p.t. „Nie 
żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę” J.P. II. W Konferencji wzięło udział 250 uczestników i 
36 prelegentów. /Jasna Góra/ 

18 lutego 2017r. 9. Bal Karnawałowy na rzecz Hospicjum Dziecięcego, aukcja obrazów, gadżetów sportowych, 
biżuterii, prowadzący Irek Bieleninik /Restauracja Astoria/ 

2 kwietnia 2017r.  Msza św. w intencji zmarłych pacjentów objętych opieką Hospicjum /Archikatedra 
Częstochowska/ 
Zbiórka publiczna do puszek przed kościołami Archidiecezji Częstochowskiej 

7 kwietnia 2017r.  13. Marsz Nadziei /Plac J. Daszyńskiego - Al. N.M.P. – Błonia jasnogórskie/ 

8 kwietnia 2017r.  Turniej Piłkarski o Żonkilowy Puchar Nadziei dla dzieci /Akademickie Centrum Kultury i Sportu/ 

24 kwietnia 2017r. II Marsz Nadziei /Blachownia/ 

10 maja 2017r. Ogłoszenie wyników konkursów organizowanych w ramach Kampanii „Pola Nadziei” 
/www.hospicjum.czestochowa.pl/ 

11 maja 2017r.  Finał kampanii „Pola Nadziei” w Kłobucku, wręczenie nagród dla laureatów konkursów, występ 
artystyczny /Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku/ 
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12 maja 2017r. Finał Kampanii „Pola Nadziei” w Myszkowie, wręczenie nagród dla laureatów konkursów, 
występ artystyczny /Miejski Dom Kultury w Myszkowie/ 

19 maja 2017r. Finał kampanii „Pola Nadziei” w Częstochowie, wręczenie nagród dla laureatów konkursów, 
występ artystyczny /Klub Politechnik w Częstochowie/ 

27 maja 2017r.  Spektakl teatralny „Źle… Ale DOBRZE” w reżyserii Roberta Rutkowskiego na rzecz 
Częstochowskiego Hospicjum dla Dzieci /Miejski Dom Kultury w Częstochowie/ 

3 czerwca 2017r.  „Wybiegaj życie” – bieg na rzecz pacjentów Częstochowskiego Hospicjum zorganizowany przez 
Studenckie naukowe Koło Terapeutów /Promenada im. Czesława Niemena/  

10 czerwca 2017r.  Festyn z okazji Dnia Dziecka: animacje, dmuchany zamek, pokazy strażackie, występy 
artystyczne, bajkowe postaci, przejażdżka na kucyku, quadami i motocyklami, poczęstunek 
/ogrody Hospicjum Częstochowskiego/ 

20 czerwca 2017r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej 
/Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/ 

21 września 2017r.  Dzień Otwarty dla Seniorów „Zdrowy tryb życia w okresie senioralnym” – prelekcja na temat 
zdrowego trybu życia, pomiar ciśnienia tętniczego, glukozy, indywidualne spotkania z 
psychologiem oraz fizjoterapeutą /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/ 

30 września 2017r.  Koncert Stanisława Sojki na rzecz pacjentów Hospicjum Częstochowskiego z okazji Jubileuszu 
25 lat Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej /Filharmonia Częstochowska/ 

10 października 2017r. Inauguracja kampanii „Pola Nadziei” w Kłobucku: uroczyste sadzenie cebulek żonkili z udziałem 
władz, pracowników, wolontariuszy, młodzieży ze szkół oraz przedszkoli /Kłobuck/ 

12 października 2017r. Inauguracja kampanii „Pola Nadziei 2017/2018” w Częstochowie: uroczyste sadzenie cebulek 
żonkili z udziałem władz, pracowników, wolontariuszy, młodzieży ze szkół oraz przedszkoli 
/ogrody Hospicjum/ 

13 października 2017r.  Inauguracja kampanii „Pola Nadziei” w Myszkowie: uroczyste sadzenie cebulek żonkili z 
udziałem władz, pracowników, wolontariuszy, młodzieży ze szkół oraz przedszkoli /Myszków/ 

10 listopada 2017r. Rozpoczęcie kursu dla wolontariuszy /Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi 
Częstochowskiej/ 

grudzień 2017r.  Rossmann dla Hospicjum – akcja dobroczynna, która wsparła pacjentów Częstochowskiego 
Hospicjum kosmetykami, środkami czystości oraz artykułami pielęgnacyjnymi 

12 grudnia 2017r. Hospicyjna Wigilia dla podopiecznych Hospicjum Częstochowskiego /Stowarzyszenie Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej/ 

24 grudnia 2016r. 
Wigilia pacjentów oddziału opieki paliatywnej 

 

  
Do realizacji celów statutowych 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, 
organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 
instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania. Stowarzyszenie również 
podejmuje działania mające na celu propagowanie idei i założeń opieki hospicyjnej, pozyskiwanie ludzi 
dobrej woli, chcących bezinteresownie przyczyniać się do poprawy jakości życia chorych obejmowanych 
opieką paliatywna i ich rodzinom. 

Stowarzyszenie Hospicjum współpracowało z: 

✓ Samodzielnymi Publicznymi ZOZ-ami  i Szpitalami, MOPS-em , 
✓ Śląskim Forum Organizacji Socjalnych „Kafos”, 
✓ Polskim Towarzystwem Medycyny Paliatywnej, 
✓ Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, 
✓ Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, 
✓ Forum Hospicjów Polskich; 
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✓ Fundacją Hospicyjną; 
✓ Forum Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw Archidiecezji Częstochowskiej; 
✓ Regionalną Organizacją Pracodawców w Częstochowie zrzeszoną w Konfederacji „Lewiatan”; 
✓ Szkołami i przedszkolami/Placówkami oświatowymi z terenu działalności Stowarzyszenia.  

Dane o działalności zleconej organizacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
 
W roku 2017 realizowano jeden projekt: 

 Nazwa projektu Wartość 

1 „Wykwalifikowane pielęgniarki gwarancją profesjonalnej opieki” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Wsparcie dla obszaru zdrowia”  - 
Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych  - współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (okres realizacji 
projektu od 2016 r.) 

     
538 664,91zł 

 

 
Informacja o przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontrolach 
 

  Przedmiot kontroli Organ kontrolujący  Data 
zakończeni
a kontroli 

wyniki kontroli 

1 Ocena próbek wody pitnej Państwowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Częstochowie 

31.01.2017 bez zastrzeżeń 

2 Ocena bieżącego stanu sanitarnego oraz 
procedur dezynfekcji, sterylizacji i 
postępowania ze sprzętem sterylnym 

Państwowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Częstochowie 

12.05.2017 bez zastrzeżeń 

 

3 Kontrola sanitarna części żywieniowej 
placówki 

Państwowa Stacja Sanitarno - 
Epidemiologiczna w Częstochowie 

17.05.2017 bez zastrzeżeń 

4 Kontrola w zakresie prawidłowego, 
rzetelnego obliczania, potrącania i 
opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne oraz innych składek i wpłat, 
do których zobowiązany jest zakład 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 
Częstochowie 

14.07.2017 bez zastrzeżeń 

5 Ocena funkcjonowania Oddziału Opieki 
Paliatywnej 

Konsultant Wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 

paliatywnej 

29.11.2017 bez zastrzeżeń 
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Częstochowa, 2018.03.31                                                                          Zarząd Stowarzyszenia 


