Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
W dniu 15 marca 2018 w Starym Browarze w Kościerzynie odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze naszego stowarzyszenia. Obowiązkiem statutowym
zarządu jest zwołanie raz do roku takiego spotkania, które jest najwyższą władzą naszej
organizacji. Po otwarciu, jako punkt pierwszy, przedstawiłem historię ruchu hospicyjnego w
Kościerzynie i powiecie kościerskim w ciągu 14 lat działania stowarzyszenia. Zwróciłem
uwagę przede wszystkim na kontekst przemian w systemie ochrony zdrowia w Polsce i na
tym tle organizację Hospicjum Stacjonarnego w Szpitalu Specjalistycznym. Drugim
kontekstem była ewolucja świadomości społecznej i postrzegania hospicjum i opieki
hospicyjnej w naszym regionie. Zwróciłem uwagę, że pewne etapy przemiany mentalności są
wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od szerokości geograficznej i struktury systemu
ochrony zdrowia. Pokreśliłem, że od samego początku towarzyszyła nam bardzo wielka
życzliwość ludzi, instytucji i władz szpitala. Dzięki temu oraz dzięki naszej wspólnej pracy
udało się zbudować bardzo dobrą markę stowarzyszenia, co spowodowało, że całe
wyposażenie hospicjum, szkolenia, remonty, dodatkowe leki i środki higieniczne pochodzą z
naszych środków. Możemy spokojnie snuć plany na przyszłość, z czego najważniejszym
celem jest przeprowadzenie całościowego remontu Hospicjum Stacjonarnego.
Następnie, po przyjęciu porządku obrad, głos zabrała pani Bożena Nowak – doradca
podatkowy firmy ATUT ze Starogardu Gdańskiego, która przedstawiła sprawozdanie
finansowe za rok 2017.
Po tym wystąpieniu przedstawiłem krótkie sprawozdanie z działalności zarządu w
roku 2017. Oprócz stałych wydatków na leki, środki opatrunkowe, wspomogliśmy finansowo
studia podyplomowe dla naszych dwóch członków z zakresu psychoonkologii.
Po przedstawieniu sprawozdania z naszej pracy, głos zabrała pani Halina Dziemińska
– Treder, która w imieniu Komisji Rewizyjnej zrelacjonowała gospodarkę finansową,
rekomendując - jako bez uwag i zastrzeżeń – przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium
dla zarządu.
Odnośna uchwała dla Zarządu Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej w Kościerzynie
została przyjęta.
Na wniosek zarządu, decyzją członków stowarzyszenia, została ustanowiona nagroda
– tytuł „Przyjaciel Hospicjum”. Za rok 2017 nagrodę otrzymała pani Kinga Jaszewska –
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4, która zorganizowała cały ruch aktywnej młodzieży
pomagającej naszej placówce hospicyjnej pod postacią zakupów wszelkich środków higieny i
kosmetyków. Drugim laureatem został „Anonimowy Darczyńca” – niezwykle hojny
dobrodziej, który przekazał bardzo znaczną darowizną finansową dla hospicjum, zastrzegając
sobie pozostanie anonimowym.
Na koniec podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji aktualnej Komisji Rewizyjnej. W
związku z tym przeprowadzono wybory nowej komisji.
Na tym zebranie zakończono i zaproszono wszystkich obecnych na posiłek.
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