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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-12

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     POMORSKIE

Gmina M. GDAŃSK

Powiat M. GDAŃSK

Ulica CHODOWIECKIEGO Nr domu 10 Nr lokalu 

Miejscowość GDAŃSK Kod pocztowy 80-208 Poczta GDAŃSK Nr telefonu 58 345 90 60

Nr faksu 58 345 90 61 E-mail biuro@fundacjahospicyjna.pl Strona www www.fundacjahospicyjna.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2004-03-24

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 19303294100000 6. Numer KRS 0000201002

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Anna Janowicz Prezes Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Sławomir Łoboda Prezes Rady Fundacji TAK

Alicja Stolarczyk Członek Rady Fundacji TAK

Krzysztof Olszewski Członek Rady Fundacji TAK

Jerzy Kobyliński Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA HOSPICYJNA
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

A. Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi, ochrona 
zdrowia:
a) finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie form świadczenia 
pomocy zdrowotnej, (przez ten cel rozumie się zwłaszcza wspieranie 
świadczenia pomocy w zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej oraz 
wsparcia socjalnego), w szczególności udzielanej przez osoby prawne, 
instytucje, jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane w ramach 
Kościoła Katolickiego,
b) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub 
finansowo organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z celem Fundacji,
c) podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami, (przez ten cel rozumie 
się w szczególności wspieranie polityki społecznej Polski i Unii Europejskiej 
w zakresie opieki paliatywnej i wsparcia socjalnego),
d) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
e) ochrona zdrowia, wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia;
B. Opieka nad rodzinami i bliskimi osób u kresu życia: dorosłych i dzieci:
f) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności pomoc chorym, bliskim chorych terminalnie 
dorosłych i dzieci, dzieciom osieroconych oraz zdrowemu rodzeństwu 
dzieci chorych),
g) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności aktywizację zawodową matek chorych dzieci),
h) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym),
C. Rozwój wolontariatu:
i) promocja i organizacja wolontariatu, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności działanie w obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej),
j) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
(przez ten cel rozumie się w szczególności pomoc dla wspólnot o 
charakterze wolontariackim, samopomocowym i wspierającym osoby 
niesamodzielne),
D. Edukacja społeczna:
k) wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności wspieranie kultury przez edukację),
l) promowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałanie patologiom społecznym, (przez ten cel rozumie się w 
szczególności przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia 
społecznego),
m) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności informowanie o problemach i potrzebach 
przewlekle lub terminalnie chorych (dorosłych i dzieci) i ich bliskich, osób 
osieroconych i w żałobie (dorosłych i dzieci) oraz propagowanie potrzeby 
rozwijania wolontariatu i opieki pozaprofesjonalnej w obszarze ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, upowszechnianie i ochronę wolności i praw 
człowieka, a także działań wspomagających rozwój demokracji i 
społeczeństwa obywatelskiego),
n) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości, (przez ten cel rozumie się w szczególności pomoc w 
rozwoju ekonomii społecznej).
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10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

Cel Fundacji realizowane są poprzez:
a) prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii 
reklamowych, promocyjnych przy użyciu środków masowego przekazu 
oraz wszelkich innych metod propagowania wiedzy na temat zdrowia i 
opieki zdrowotnej;
b) promocję edukacji i idei integracji środowiska opieki paliatywno-
hospicyjnej;
c) prowadzenie centrum informacyjnego z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej, opieki paliatywnej, terapii przeciwbólowych i wsparcia 
psychologicznego osób w żałobie;
d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i 
prowadzenie działalności profilaktycznej w środowiskach młodzieży 
szkolnej i akademickiej oraz zakładach pracy;
e) rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, 
doradczych i edukacyjnych w obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej, 
ochrony zdrowia, pracy socjalnej, wolontariatu i towarzyszenia w żałobie,
f) popularyzacja osiągnięć innych państw zaawansowanych, w 
szczególności krajów Unii Europejskiej, w zakresie profilaktyki i ochrony 
zdrowia oraz wsparcia socjalnego i psychologicznego;
g) upowszechnianie idei wolontariatu;
h) pozyskiwanie dotacji i grantów na działalność statutową od instytucji 
publicznych, firm i osób prywatnych w Polsce i zagranicą,
i) zakładanie i prowadzenie niepublicznych ośrodków świadczenia opieki 
zdrowotnej, 
j) prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych: stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych,
k) realizowanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności w zakresie 
medycyny paliatywnej,
l) zawieranie kontraktów z instytucjami finansującymi świadczenia opieki 
zdrowotnej ze środków publicznych, 
m) prowadzenie ośrodków rehabilitacji, fizjo- i fizykoterapii,
n) pozyskiwanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego i udostępnianie 
go osobom i instytucjom objętych opieka Fundacji,
o) prowadzenie domów opieki i domów dziennego pobytu
p) działania psychoedukacyjne, udzielanie wsparcia psychologicznego;
q) organizowanie grup wsparcia psychologicznego dla chorych i ich rodzin;
r) prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji 
oraz prowadzenie serwisów internetowych oraz innych form 
udostępniania wiedzy
s) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie 
przeznaczony na utrzymanie i rozbudowę placówek, o których mowa w 
ust. 1;
t) organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób 
chorych i ich rodzin oraz dla wolontariuszy;
u) organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych, w szczególności o 
charakterze charytatywnym;
v) organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych;
w) finansowanie nagród i stypendiów dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz osób szczególnie uzdolnionych;
x) dofinansowywanie i organizowanie wyjazdów wypoczynkowo-
terapeutycznych dzieci i młodzieży;
y) dofinansowywanie leczenia w kraju i za granicą;
z) dofinansowywanie pomocy socjalnej dla osób chorych, w szczególności 
lekarstw dla tych osób oraz innych artykułów do realizacji życia 
codziennego,
aa) finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na 
budowie, remontach lub modernizacjach placówek służby zdrowia lub 
placówek pomocy społecznej.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego
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1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

A. Promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi 

W roku 2018 Fundacja Hospicyjna prowadziła podmiot leczniczy – Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. W ramach 
tej działalności objęła opieką 380 osób w hospicjum stacjonarnym, 320 osób w hospicjum domowym dla dorosłych, 44 dzieci w 
hospicjum domowym dla dzieci, 1 555 wizyt w poradni medycyny paliatywnej, czyli ok. 288 osób, 15 osób w hospicyjnej opiece 
perinatalnej. Ponadto Hospicjum udzielało pacjentom wsparcia duchowego, psychologicznego i socjalnego.

Fundacja zorganizowała na rzecz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku następujące wydarzenia: 

• VIII Charytatywny „Bal z Sercem” w Europejskim Centrum Solidarności (20.01.) – tradycyjne wydarzenie trójmiejskiego 
karnawału, patronat honorowy objęła nad nim Pani  Natashy Meli Daudey, ambasador Republiki Malty w Polsce. Hasło 
tegorocznego balu brzmiało: Malta is more!. W organizację balu zaangażował się Konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni, 
Pan Sławomir Kalicki, a także Pani Magdalena Pramfelt, Prezydent Zarządu Stowarzyszenia Konsulów Honorowych  Polsce. 
Wieczór w Europejskim Centrum Solidarności pełen był maltańskich akcentów; 
• bal karnawałowy dla dzieci chorych, ich rodzeństwa oraz dzieci osieroconych ( 16.01.), Dzień Dziecka (23.06.) dla ok. 35 
chorych i 80 zdrowych dzieci – podopiecznych Hospicjum, ich rodzeństwa i dzieci osieroconych, które straciły bliską osobę pod 
opieką Hospicjum; 
• XV koncert charytatywny z cyklu „Głosy dla Hospicjów” (13.10.) w gdańskiej Filharmonii Bałtyckiej. Na Ołowiance wystąpili: 
Joanna Kondrat i zespół Zakopower. Koncert był okazją do uczczenia jubileuszu 35-lecia Domowego Hospicjum dla Dorosłych im. 
ks. E. Dutkiewicza SAC, a także 15-lecia działalności Fundacji Hospicyjnej. Wydarzenie patronatem objęli: Wojewoda Pomorski, 
Marszałek Województwa Pomorskiego,  Prezydent Miasta Gdańsk, Arcybiskup Metropolita Gdański a patronatu medialnego 
udzielili: TVP oddział Gdańsk, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, portal www.trojmiasto.pl, Express Biznesu, Prestiż Magazyn 
Trójmiejski. W koncercie uczestniczyło 980 osób.

Rok 2018 był kolejnym rokiem przygotowywania przez Fundację Hospicyjną wspólnego finału akcji „Pola Nadziei na Pomorzu”, 
zorganizowanego w niedzielę 22 kwietnia na rzecz hospicjów z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka. Tego dnia w 4 pomorskich 
miastach manifestowano solidarność z ideami hospicyjnymi, odbyła się żonkilowa sztafeta od Pucka przez Gdynię, Sopot, do 
Gdańska, oraz wielka kwesta na rzecz podopiecznych hospicjów. W finałowej niedzieli z ramienia Fundacji w kwestach 
uczestniczyło ok. 2500 wolontariuszy. Zbiórka o numerze 2018/1608/OR przyniosła kwotę 647 414,21 zł, która została 
rozdysponowana na rzecz Hospicjum im. Św. Ojca Pio w Pucku, Hospicjum Św. Wawrzyńca w Gdyni, Hospicjum Św. Józefa w 
Sopocie, Fundację Pomorze Dzieciom oraz Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku. Jesienią hospicja z woj. 
pomorskiego potwierdziły chęć współpracy w roku 2019. Jesienią hospicja z woj. pomorskiego potwierdziły chęć współpracy w 
roku 2019, poszerzając skład organizatorów akcji o Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. W październiku odbyła się inauguracja „Pól 
Nadziei na Pomorzu 2019”.
 
B. Opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci

1. Fundusz Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga” powstał przy Fundacji Hospicyjnej w 2006 roku jako odpowiedź na wciąż 
rosnącą potrzebę roztoczenia specjalnej opieki nad dziećmi, których najbliżsi znajdują się lub znajdowali pod opieką hospicjów. 
Jego główną misją jest aktywne towarzyszenie w żałobie, polegające między innymi na wsparciu psychicznym i pomocy 
ekonomicznej całej rodzinie, której sytuacja materialna, wraz z odejściem jednego z jej członków, często się pogarsza. W 
przypadku rodzin z przewlekle chorymi dziećmi Fundusz w szczególny sposób opiekuje się ich zdrowym rodzeństwem.
W 2018 roku Fundusz objął opieką ok. 400 dzieci z regionu pomorskiego i ok. 400 dzieci z pozostałych terenów Polski. Przez cały 
rok, podczas różnych okazji odbywały się kwesty na rzecz Funduszu (zbiórka nr 2017/1942/OR, zgłoszenie do MPiPS), które 
przyniosły wynik: 39 583,733 zł  zbiórki pieniężne, 164 322,78 zł – darowizny rzeczowe. 

Główne działania podjęte w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych:
• Dzień Tumbo, czyli Dzień Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie
21.11. w 107 gdańskich placówkach oświatowych różnego szczebla rządził kolor pomarańczowy – znak rozpoznawczy słonika-
maskotki Funduszu Dzieci Osieroconych „Tumbo Pomaga”. Na lekcjach pokazywano, jak pomagać dzieciom w żałobie, 
edukowano również dorosłych. W Dniu Tumbo ukazała się również książka z cyklu „Bajka Plasterek”, zatytułowana „Trzecie 
życzenie Tumbo”. Tekst napisała Magda Małkowska, a zilustrowała Agnieszka Żelewska, która została przekazana placówkom 
oświatowym. 
Ponadto przekazaliśmy bibliotekom szkolnym w ciągu roku pozostałe książki z serii Bajka Plasterek: „Za siódmą górą” autorstwa 
Magdy Małkowskiej oraz „Zaczarowany ogród dziadka” autorstwa Aidy Amer. Każdą placówkę wyposażyliśmy również w 
poradniki dotyczące wsparcia w żałobie autorstwa Agnieszki Paczkowskiej. Udzielono również pomocy psychologicznej rodzicom 
i uczniom w żałobie - 200 godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych.
• Spotkania z Bajką
warsztaty dla najmłodszych w ECS - czytanie bajek dla dzieci z klas 0-3 w połączeniu z warsztatami edukacyjnymi o tematyce 
śmierci i osierocenia. Celem spotkań jest oswajanie młodych ludzi z zagadnieniami końca życia i umierania oraz promowanie 
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programu Tumbo Pomaga. Oferta dostępna przez cały rok szkolny, raz w miesiącu W gościnnych progach Europejskiego Centrum 
Solidarności zakończyła się trzecia edycja (rok szkolny 2017/2018) oraz rozpoczęła czwarta edycja (rok szkolny 2018/2019) 
warsztatów psychoedukacyjnych, wprowadzających w tematykę wsparcia rówieśników przeżywających żałobę. W 2018 roku 
przeprowadziliśmy ich 20 dla ponad 300 uczniów. Pracowaliśmy na podstawie bajki „Kopciuszek”.
• Wsparcie edukacyjne
Zimą i jesienią udzielono wsparcia edukacyjnego – za sprawą firmy LPP SA otrzymało je 42 dzieci z 7 ośrodków opieki 
paliatywno-hospicyjnej z woj. pomorskiego oraz 4 ośrodków z woj. małopolskiego. Natomiast dzięki zbiórkom w ramach Dnia 
Tumbo, przeprowadzonych w 2018 roku oraz pomocy indywidualnych darczyńców dodatkowo mogliśmy wesprzeć 37 dzieci z 
15 ośrodków w całej Polsce, a dzięki akcji „Dziennika Bałtyckiego” – 10 dzieci  z 3 Hospicjów w  woj. pomorskiego. Otrzymane 
wsparcie pomoże im rozwijać talenty lub umożliwi pomoc w nauce.
• Świetlica „Przystań”
W świetlicy przy ul. Kopernika 6 realizowane były zajęcia opiekuńczo-edukacyjno-terapeutyczne oraz organizowane wyjścia do 
różnych miejsc kulturalnych i edukacyjnych w Gdańsku. W 2018 roku przeprowadzone zostały m.in.: fizyczno-chemiczne, 
warsztaty kulinarne, zajęcia artystyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz pieczenie pierniczków w gdańskim 
Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. W grudniu nie mogło zabraknąć także warsztatów robienia świątecznych stroików. 
Wakacyjne Spotkania w świetlicy „Przystań” trwały od  24-28 czerwca. Uczestniczyło w niej 12. dzieci w przedziale od 4 do 11 
lat. W ich animację włączali się też wolontariusze. Dzieci były między innymi na zajęciach zorganizowanych przez Merciure 
Hotel, Dom kultury GAK, KaluzaTorSkimboardowy, dzieci uczestniczyły w Footgolfie i płynęły tramwajem wodnym na Hel.
• Uśmiech Dziecka na Dzień Dziecka
W ramach znanej od lat akcji pomogło nam aż 800 darczyńców, którzy spełnili marzenia 487 dzieci z 46 ośrodków paliatywno-
hospicyjnych z całej Polski, a kurierzy z firmy BPS Przesyłki Kurierskie pokonali łącznie 24 556 km, by prezenty dostarczyć pod 
wskazany adres.
• Wakacyjne wyjazdy
W dniach od 10-20 lipca 30 dzieci odpoczywała na obozie artystyczno-sportowym w Garczynie. Wśród uczestników byli 
podopieczni Hospicjum Dutkiewicza, Hospicjum z Tczewa, św. Wawrzyńca z Gdyni, Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Fundacji 
Pomorze Dzieciom. Przez 10 dni w Garczynie dzieci tworzyły przepiękne ozdoby z betonu i gipsu, uczyły się samoobrony, odbyły 
warsztaty gliniarskie w Chmielnie. Natomiast 23 lipca – 5 sierpnia, dzięki uprzejmości gdyńskiego oddziału Project Manager 
Institute, 10 naszych podopiecznych wzięło udział w obozie językowym w Szarlocie koło Kościerzyny. Na sam koniec wakacji, w 
dniach od 21 do 26 sierpnia, 12 dzieci pojechała na warsztaty wspinaczkowe do Rzędkowic w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, 
gdzie pod okiem wolontariusza Krzysztofa i innych instruktorów wspinaczki szkoliły swoje umiejętności na prawdziwych skałach
• Kolorowy Piórnik
Akcja trwała w lipcu i w sierpniu 2018 r. Jej celem było pozyskanie szkolnych wyprawek dla podopiecznych Funduszu w całej 
Polsce. Udział wzięły w niej zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Wyprawki otrzymały dzieci z woj. pomorskiego, ale również z 
Elbląga, Giżycka, Łodzi, Wołomina, Brzozowa, Będzina, Opola, Ciechanowa, Otwocka, Torunia, Puław, Koszalina, Chorzowa, 
Jaworzna.
Razem, w ramach akcji "Kolorowy Piórnik" przygotowano:
- 78 wyprawek dla Dzieci Osieroconych 
- 37 wyprawek dla najmłodszych podopiecznych Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku i ich rodzeństwa.
- ponad tonę materiałów biurowych przekazaliśmy dla 20 Hospicjów z całej 
• Mikołaje Łączcie się
Celem akcji było pozyskanie świątecznych prezentów”. Jak co roku włączyły się do niej zaprzyjaźnione szkoły, firmy i 
indywidualni darczyńcy. Lista była długa – spełniono marzenia 179 dzieci, zarówno chorych, ich rodzeństwa, jak i osieroconych. 

2. Wsparcie opiekunów rodzinnych osób chorych

• Fundacja Hospicyjna od kilku lat poszerza swoje działania w celu zwrócenie uwagi społecznej na członków rodzin, którzy 
sprawują codzienną opiekę nad swoimi bliskimi w domach (czyli na opiekunów rodzinnych), na obciążenia, które się wiążą z tym 
zadaniem oraz możliwości wsparcia – na poziomie indywidualnym, lokalnych społeczności oraz instytucjonalnym. 
Celem Fundacji jest także popularyzacja pojęcia „opiekun rodzinny”, które nie zawsze jest właściwie rozumiane. Edukacja w tym 
zakresie skierowana była do osób dorosłych – poprzez informacje medialne, wydanie książki napisanej przez opiekuna 
rodzinnego oraz do dzieci i młodzieży szkolnej – poprzez konkurs dla uczniów na tekst dotyczący wsparcia opiekunów. 
Cele te w sposób praktyczny realizowane były poprzez zorganizowanie we współpracy z ośrodkami biorącymi udział w XV 
Kampanii Społecznej Hospicjum to też Życie spotkań, mających na celu wsparcie psychologiczne opiekunów rodzinnych: 
możliwość odpoczynku, uzyskania wiedzy i umiejętności dotyczących dbania o siebie jako opiekuna.  
Ponadto Fundacja podjęła w 2018 roku następujące działania wspierające opiekunów rodzinnych:
• Organizacja szkoleń dla opiekunów rodzinnych w Gdańsku, obejmujących 4 bloki tematyczne: warsztaty z pielęgniarką, z 
pracownikiem socjalnym, z psychologiem i z fizjoterapeutą. Dzięki praktycznym szkoleniom opiekunowie uzyskują informacje i 
umiejętności, stanowiące dla nich wsparcie w codziennej opiece w domu nad osobą zależną. Środki na szkolenia pochodzą z  
akcji „OdLOTTOwa jazda” Fundacji Lotto, rowerowej rywalizacji, której uczestnicy wykręcili na rzecz Fundacji Hospicyjnej  blisko 
650 tys. km. Łącznie przeprowadzonych zostanie 120 godzin zajęć.
• Spotkania dla opiekunów rodzinnych zorganizowane przez hospicja w oparciu o rozdział „Stacja Odpoczynek” z książki A. 
Kulki-Doleckiej „Wyjrzeć przez okno” oraz scenariusz przygotowany przez Fundację Hospicyjną. Celem spotkań była rozmowa o 
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uczuciach, emocjach, sytuacji opiekunów, ukazaniu roli i potrzeby odpoczynku i pozwoleniu sobie na ten odpoczynek oraz 
podzielenie się doświadczeniami.
• Lokalny Wolontariat Opiekuńczy, w ramach którego przeszkolonych zostało już 31 koordynatorów wolontariatu z 24 
instytucji. Dzięki aktywności koordynatorów udało się nawiązać współpracę z blisko 150 wolontariuszami z całej Polski.
• Prowadzenie strony www.opiekunrodzinny.pl – z aktualnościami i praktycznymi poradami dla opiekunów, odpowiedziami na 
pytania, które opiekunowie mogą zadawać poprzez zakładkę Zadaj pytanie. Strona zawiera praktyczne porady i filmy dotyczące 
opieki nad ciężko chorym dorosłym i dzieckiem w domu, ale także dbałości o samego siebie. Są tam też wskazówki dla osób, 
które chciałyby pomóc opiekunom rodzinnym poprzez wolontariat lub bezpośrednio.
• Wydanie książki „Wyjrzeć przez okno” Anny Kulki – Doleckiej. Jest ona zapisem codzienności opiekuna rodzinnego chorego 
przewlekle dziecka, jednocześnie pewnego rodzaju poradnikiem dla opiekunów i chcących pomagać. Autorka z wykształcenia 
jest psychologiem, a jej rodzina od lat znajduje się pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Dutkiewicza SAC.
• Organizacja ogólnopolskiego konkursu społeczno-edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, klas IV –VIII oraz III klasy 
gimnazjum „Opiekun rodzinny – bohater, któremu mogę pomóc”. Konkurs zrealizowany z Fundacją Agory. Uczniowie mieli 
napisać tekst, w którym pokażą, że w swoim otoczeniu zauważają opiekunów rodzinnych, ich codzienne potrzeby i zadania. 
Istotnym kryterium oceny konkursowych prac było przedstawienie adekwatnych do wieku uczestników sposobów pomocy 
opiekunom rodzinnym.
• Obchody Dnia Opiekuna – po raz trzeci zwróciliśmy uwagę na opiekunów rodzinnych poprzez dzień im poświęcony, wzorem 
Carers Right Day w Wielkiej Brytanii. 30 listopada, za pośrednictwem mediów, zwracaliśmy uwagę na prawa opiekunów 
rodzinnych (opracowane na podstawie Make Today Count, INC.), o których zwykle się nie mówi. W siedzibie Rzecznika Praw 
Obywatelskich odbyła się premiera książki „Wyjrzeć przez okno” oraz debata ekspertów, której celem była między innymi próba 
sformułowania definicji opiekuna rodzinnego osoby zależnej ze względu na chorobę lub/i wiek (nie tylko niepełnosprawnej).

C. Rozwój wolontariatu

Fundacja Hospicyjna rozwija wolontariat poprzez powołane Centrum Wolontariatu, które ma za zadanie współpracę ze 
wszystkimi osobami chcącymi bezinteresownie nieść pomoc podopiecznym Fundacji. Aby było to możliwe, Centrum prowadzi 
również wiele działań edukacyjnych promujących wolontariat wśród różnych grup społecznych. W roku 2018  współpracę z 
Fundacją kontynuowało około 3000 wolontariuszy. Przede wszystkim byli to uczniowie prawie 100 szkół wszystkich stopni z 
Pomorza i okolic oraz harcerze, studenci i osoby dorosłe, a nawet seniorzy. Kontynuowano współpracę z Zakładem Karnym w 
Gdańsku Przeróbce, Zakładem Poprawczym w Gdańsku Oliwie, Pomorską Izbą Szkół i Rzemiosł oraz Klubem  Seniora „Motława”.

Działania podjęte na rzecz rozwoju wolontariatu:
•        Edukacja
W trakcie roku szkolnego w gdańskich szkołach odbywały się prelekcje, podczas których pracownicy Centrum Wolontariatu oraz 
wolontariusze dzielili się z dziećmi i młodzieżą swoimi doświadczeniami z pomagania innym. Również grupy szkolne odwiedzały 
Centrum Wolontariatu, gdzie poznawały specyfikę hospicjum i wolontariatu akcyjnego. Łącznie w 2018 roku przeprowadzono 
ponad 60 spotkań, w których wzięło udział ponad 2000 uczniów. Zorganizowano też trzy spotkania organizacyjno-
podsumowujące dla koordynatorów szkolnych kół wolontariatu, wyjazd szkoleniowo-integracyjny oraz 5 warsztatów.
•        Światowy Dzień Wolontariusza
3 grudnia na Lodowisku Miejskim w Gdańsku odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżniających się koordynatorów 
szkolnych. Oprócz tego około 200 wolontariuszy współpracujących z Fundacją miało okazję do wspólnej zabawy na łyżwach. 
Wcześniej 26 listopada odbyła się wspólna impreza dorosłych wolontariuszy akcyjnych i opiekuńczych, gdzie nagrodzono tych 
najaktywniejszych.
•       Wolontariat pracowniczy
Istotnym elementem działalności Fundacji jest koordynacja wolontariatu pracowniczego. W 2018 roku m.in. pracownicy firmy 
Intel oraz Schenker pomagali w pracach w ogrodzie,  pracownicy firmy JohnnyBross  rozwozili prezenty dla dzieci, pracownicy 
firm Leasing Polska, grupy Lotos Petro Baltic oraz banku Santander zorganizowali na rzecz Fundacji zbiórki rzeczowe, a lekarze z 
zespołu 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku włączali się w tzw. dni otwarte dla pacjentów. 
• Pomorska Szkoła Wolontariatu Opiekuńczego
Projekt zakłada rozwój wolontariatu w instytucjach pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia, długoterminowej opiece 
domowej, a także wolontariat na rzecz osób starszych i niesamodzielnych i ich rodzin w środowiskach lokalnych. Jesienią 2018 
roku (X-III) odbyła się kolejna edycja szkolenia dla kandydatów do wolontariatu – kurs miał na celu przygotowanie wolontariuszy 
do pracy z chorymi, starszymi osobami w hospicjach, domach, szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo-
leczniczych. Wzięło w nim udział ok. 50 wolontariuszy. Kurs składał się z części teoretycznej oraz części praktycznej, dotyczącej 
opieki nad chorym. Słuchaczy obowiązywały ponadto 30-godzinne praktyki na oddziale stacjonarnym hospicjum lub innej 
instytucji ochrony zdrowia, lub pomocy społecznej oraz końcowy egzamin. Kontynuowane było prowadzenie portalu 
(www.wolontariatopiekunczy.pl), stanowiącego źródło wiedzy na temat idei wolontariatu oraz informacji dotyczących jego 
organizacji i koordynacji..
• Lokalny Wolontariat Opiekuńczy
W projekcie uczestniczyło 15 osób z 13 różnych instytucji. Były to Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy 
Społecznej, stowarzyszenia i parafia. Uczestnicy projektu wzięli udział w 24-godzinnym szkoleniu, obejmującym różne kwestie 
związane z tworzeniem i koordynacją wolontariatu opiekuńczego w środowisku lokalnym. Szkolenie składało się z dwóch części i 
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przeprowadzone zostało w terminie 13-14.03. i 11-12.04.2018. Na zakończenie cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymali 
„Pakiet Koordynatora” zawierający materiały merytoryczne, plakaty, ulotki i tablet. Elementem projektu była wizyta studyjna 
dla koordynatorów lokalnego wolontariatu opiekuńczego z I i II edycji. Odbyła się 14.09.2018 w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Radomsku. Była okazją do poznania form działalności i organizacji wolontariatu w Radomsku. Ostatnim etapem 
projektu było spotkanie podsumowujące, które odbyło się 29.11.2018 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji Agory.

D. Edukacja społeczna

W 2018 roku Fundacja Hospicyjna prowadziła działania z zakresu upowszechniania informacji dotyczących opieki hospicyjno-
paliatywnej i wolontariatu, szerzenia kultury prozdrowotnej oraz propagowania idei solidarności społecznej. Wielowymiarowa 
edukacja społeczna, zarówno w skali mikro, adresowana do osób związanych z ideami hospicyjnymi, jak i w wymiarze makro, 
bez ograniczeń środowiskowych, jest niewątpliwie najbardziej złożonym zadaniem Fundacji Hospicyjnej. 
• Akademia Walki z Rakiem 
• Działająca przy Fundacji Akademia Walki z Rakiem w roku 2018 zintensyfikowała swoje działania. Edukacja onkologiczna 
skierowana została zarówno do osób w trakcie terapii nowotworowej, do tych, którym udało się z rakiem wygrać, ich bliskich, a 
także do wszystkich, którzy z różnych przyczyn zamierzają bardziej świadomie podchodzić do możliwości potencjalnego 
zmierzenia się z chorobą. W 2018 roku z różnych form zajęć grupowych i porad indywidualnych skorzystało 220 osób. Liczba 
udzielonych porad indywidualnych wyniosła 1104 (530 porady psychologiczne, 151 porad dietetyka, 330 porady fizjoterapeuty i 
93 konsultacje w zakresie drenażu limfatycznego).
Niezwykle istotnym elementem aktywności Akademii wobec mieszkańców Gdańska jest profilaktyka, czego wyrazem było 
zorganizowanie szeregu warsztatów rozwoju osobistego, redukcji stresu oraz promujących zdrowy styl życia. Nowymi 
elementami tej edukacji były: 1. Warsztat techniki redukcji stresu Mindfulness, 2. Warsztat redukcji napięć w ciele TRE oraz cykl 
10 warsztatów rozwoju osobistego. Wykładowcy z Akademii prowadzili również liczne spotkania popularyzujące wiedzę 
prozdrowotną, m.in. dla seniorów oraz opiekunów osób chorujących na inne niż nowotwór choroby przewlekłe.
• Wydawnictwa 
W 2018 roku pojawiły się kolejne cztery numery kwartalnika „Hospicjum to też Życie”, pisma adresowanego do szeroko 
rozumianej rodziny hospicyjnej, które porusza istotne kwestie wewnątrzśrodowiskowe, ale również tematy uniwersalne, 
interesujące każdego. Działała także Księgarnia Fundacji Hospicyjnej, miejsce dla osób poszukujących w książkach odpowiedzi na 
trudne tematy, związane z końcem życia, bólem i chorobą, a także wskazówek, jak radzić sobie ze stratą i osieroceniem. 
Fundacja Hospicyjna wydała również kolejne książki: dwie bajki terapeutyczne z serii Biblioteki Tumbo Pomaga – Zaczarowany 
ogród dziadka Aidy Amer i Trzecie życzenie Tumbo Magdy Małkowskiej, obie z ilustracjami Agnieszki Żelewskiej, poradnik Anny 
Kulki-Doleckiej, adresowany przede wszystkim do opiekunów rodzinnych, zatytułowany Wyjrzyj przez okno oraz poradnik 
Agnieszki Paczkowskiej dla rodziców i opiekunów Żałoba dzieci i młodzieży, sfinansowany ze środków Miasta Gdańsk.
• XV ogólnopolska kampania społeczna „Hospicjum to też Życie” pod hasłem „Opiekun rodzinny – samotny bohater?” po raz 
trzeci dotyczyła opiekunów rodzinnych osób ciężko chorych, starszych i niesamodzielnych, niepełnosprawnych dorosłych i dzieci. 
W ramach kampanii prowadziliśmy działania informacyjne i edukacyjne. Zorganizowaliśmy Dzień Opiekuna Rodzinnego, debatę 
ekspertów, ogólnopolski konkurs dla uczniów. Na podstawie książki autorstwa opiekuna rodzinnego, Ani Kulki-Doleckiej, pt. 
„Wyjrzeć przez okno”, hospicja z całej Polski przeprowadziły warsztaty dla opiekunów rodzinnych pod hasłem „Stacja 
odpoczynek”. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar nawiązując do naszych opracowań zainterweniował w sprawie 
opiekunów w liście do Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji.
Dzięki dofinansowaniu z Fundacji PZU na projekt pt. „Opiekun rodzinny nie musi być sam. Program wsparcia opiekunów 
rodzinnych osób zależnych w domach” w 17 instytucjach z całej Polski przeszkolonych zostanie 1700 osób. Kontynuujemy 
rozwój Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego, w ramach którego przeszkolonych zostało już 31 koordynatorów wolontariatu z 
24 instytucji. Dzięki aktywności koordynatorów udało się nawiązać współpracę z blisko 150 wolontariuszami z całej Polski. 
Strona hospicja.pl przyjęła nową formę: www.opiekunrodzinny.pl. Rozpoczęliśmy również prace nad budową centrum opieki 
wytchnieniowej w Gdańsku.
• IV Konferencja Onkologiczno-Paliatywna ks. E. Dutkiewicza SAC, odbyła się w dniach 5-6 października 2018 roku w 
Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Tematem przewodnim wydarzenia były „Interdyscyplinarne aspekty opieki u 
kresu życia”. Dwa dni wystąpień uznanych autorytetów i specjalistów z Polski i zagranicy, stały się okazją do wymiany 
doświadczeń oraz dyskusji skupionych wokół różnych aspektów codziennej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą i 
zagrażającą życiu: psychologicznych, psychiatrycznych, kardiologicznych, hematologicznych, anestezjologicznych, 
fizykoterapeutycznych, leczenia bólu oraz opieki pielęgniarskiej. Wzorem lat poprzednich odbyły się również warsztaty, które 
pozwoliły na zdobycie praktycznych umiejętności związanych zarówno z medyczną stroną pielęgnacji chorego, jak i jej 
wyzwaniami psychologicznymi.
Wykład inauguracyjny dr. Roberta Twycrossa, jednego z pionierów opieki hospicyjnej, oraz szerokie spektrum konferencyjnych 
zagadnień sprawiły, że konferencja cieszyła się zainteresowaniem lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz osób 
zainteresowanych opieką paliatywno-hospicyjną.
Wyjątkowy charakter wydarzeniu nadały obchody 35. rocznicy utworzenia w Gdańsku pierwszego hospicjum, działającego dziś 
jako Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC.. 

E. Działania dodatkowe 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000000

1000

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Kampania 1-procentowa, przebiegająca pod hasłem „Jest wiele powodów by nas wspierać. #Znajdźswójpowód”

Hasło kampanii w 2018 roku było nowym hasłem mającym na celu przedstawiać systemowość i szeroki zakres działań i pomocy 
Fundacji Hospicyjnej społeczeństwu. Kampania miała zasięg ogólnopolski, z nasileniem na woj. pomorskie, i trwała od 1 stycznia 
do 30 kwietnia 2018 r. Priorytetem przy jej organizacji była optymalizacja działań tak, by możliwie ograniczyć koszty, a 
jednocześnie zapewnić szerokie i skuteczne dotarcie do odbiorców. Głównym kanałem dystrybucji informacji był Internet, w tym 
social media, w których udział w kampanii wzięli ambasadorowie, honorowi wolontariusze oraz przyjaciele fundacji ze świata 
sportu, mediów, kultury i polityki przy wsparciu medialnym artykułami sponsorowanymi w takich mediach jak: Wysokie Obcasy 
Extra, Zwierciadło, Tygodnik Powszechny, Charaktery, natemat.pl . Kampania została wzmocniona przez lokalne działania PR-owe 
i marketingowe, m.in.: poprzez dystrybucję ulotek 1-procentowych podczas wydarzeń muzyczno-kulturalnych i plakatów w 
dozwolonej, bezpłatnej przestrzeni publicznej oraz reportaże dotyczące działalności fundacji. Jak co roku, Fundacja Hospicyjna 
udzielała wszystkim chętnym wsparcia przy rozliczaniu PIT w zamian za przekazanie 1% podatku na jej działalność statutową.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) 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,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1

ochrona i promocja zdrowia, w tym 
działalność lecznicza w rozumieniu 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 618, 788 i 905)

Działalność organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowana: 1) finansowe, merytoryczne i 
organizacyjne wspieranie form świadczenia 
pomocy zdrowotnej, (przez ten cel rozumie się 
zwłaszcza wspieranie świadczenia pomocy w 
zakresie opieki paliatywnej i długoterminowej 
oraz wsparcia socjalnego), w szczególności 
udzielanej przez osoby prawne, instytucje, 
jednostki oraz inne powołane lub zorganizowane 
w ramach Kościoła Katolickiego; 2) ochrona 
zdrowia, wykonywanie zadań w zakresie ochrony 
zdrowia; 3) działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych.

94.99.Z 0,00 zł

2

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

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania 
gdzie indziej niesklasyfikowana w tym pomoc 
rodzinom w trudnej sytuacji oraz wyrównanie 
szans tych rodzin i osób:
1) przez ten cel rozumie się w szczególności 
pomoc chorym, bliskim chorych terminalnie 
dorosłych i dzieci, dzieciom osieroconych oraz 
zdrowemu rodzeństwu dzieci chorych
2) promocja zatrudnienia i aktywizacja 
zawodowa osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, (przez ten cel 
rozumie się w szczególności aktywizację 
zawodową matek chorych dzieci),
3) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 
(przez ten cel rozumie się w szczególności 
organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecznym).

88.99.Z 0,00 zł

3 promocja i organizacja wolontariatu

Działalność organizacji gdzie indziej 
niesklasyfikowana:
1) promocja i organizacja wolontariatu, (przez 
ten cel rozumie się w szczególności działanie w 
obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej),
2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych, (przez ten cel rozumie 
się w szczególności pomoc dla wspólnot o 
charakterze wolontariackim, samopomocowym i 
wspierającym osoby niesamodzielne.
3) działalność wspomagająca technicznie, 
szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 
organizacje pozarządowe w zakresie zgodnym z 
celem Fundacji.

94.99.Z 0,00 zł
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 11 871 802,46 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 11 068 614,37 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 300 286,16 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 63.99.Z

Pozostała działalność usługowa:
- organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych a w szczególności o charakterze 
charytatywnym n przykład koncerty, bale i inne wydarzenia charytatywne;
- organizowanie szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych
- rozwijanie i świadczenie wysokiej jakości usług informacyjnych, doradczych i edukacyjnych 
w obszarze opieki paliatywno-hospicyjnej
- usługi marketingowe, działalność sponsorska
- okazjonalny wynajem sal szkoleniowych oraz okazjonalny wynajem miejsc noclegowych w 
siedzibie Fundacji
- wynajem miejsc reklamowych podczas wydarzeń organizowanych przez Fundacje w ramach 
działalności gospodarczej np. koncerty
- wynajem miejsc reklamowych na stronach internetowych i w kwartalniku Hospicjum to też 
Życie wydawanych w nakładzie około 1000 egzemplarzy co kwartał.

2 47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek:
- prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej cele Fundacji oraz prowadzenie 
serwisów internetowych oraz innych form udostępniania wiedzy,
- Księgarnia Fundacji Hospicyjnej (wcześniej Sklep Fundacji Hospicyjnej),  miejsce dla osób 
poszukujących odpowiedzi na trudne tematy, związane z końcem życia, bólem i chorobą, a 
także wskazówek, jak radzić sobie ze stratą i osieroceniem. Fundacja wydała również kolejną 
książkę z serii Biblioteki Tumbo Pomaga pt. „Zaczarowany ogród dziadka”,
- sprzedaż książek podczas konferencji i szkoleń z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej.
- prowadzenie sklepu internetowego
- sprzedaż wydawnictw własnych oraz książek innych z zakresu takich tematów jak: opieka 
paliatywno-hospicyjna, żałoba, strata, psychoonkologia.

3 47.78.Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 
sklepach:
- Fundacja Hospicyjna prowadzi okazjonalna sprzedaż różnych wyrobów, która ma na celu 
pozyskanie środków na działalność statutową.
Działania podejmowane są w zakresie jaki możliwy jest w danym czasie na przykład:
- sprzedaż kartek świątecznych przy okazji Bożego Narodzenia i Wielkanocy, które mają 
charakter charytatywny oraz są wykonane na zamówienie odbiorcy.
- Ponadto Fundacja okazjonalnie sprzedaje płyty CD z kolędami i pastorałkami, bombki, 
ozdoby świąteczne oraz inne wyroby świąteczne na Jarmarku Bożonarodzeniowym 
organizowanych przez Miasto Gdańsk.
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d) przychody finansowe 33 260,30 zł

e) pozostałe przychody 469 641,63 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 208 588,87 zł

2.4. Z innych źródeł 371 832,05 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 233 064,89 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 188 144,59 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 7 103 236,95 zł

w 
tym:

0,00 zł

7 044 236,95 zł

59 000,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

w 
tym:

0,00 zł

907 961,47 zł

920 740,00 zł

894 290,91 zł

0,00 zł

185 310,33 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

300 286,16 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 022 958,91 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 11 257 483,59 zł 0,00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów finansowana 

z 1% podatku 
dochodowego od 

osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

10 045 655,46 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

633 389,53 zł

290,15 zł

545 929,35 zł

32 219,10 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej -333 103,37 zł

0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

73 osób

1.2. 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

63,60 etatów

102 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

3 000 osób
3.2. 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)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

3 000 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 5 832 477,38 zł

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

5 571 655,72 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

260 821,66 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

11 283,63 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

3 888,04 zł

70 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

200 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

200 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

70 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

4 238 321,52 zł

3 625 247,90 zł

- nagrody

- premie

19 800,00 zł

74 875,00 zł

- inne świadczenia 518 398,62 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 1 594 155,86 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 5 571 655,72 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

18 784,34 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Rehabilitacja dla 
podopiecznych Akademii 
Walki z Rakiem

Celem konkursu było zlecenie 
organizacjom pozarządowym i 
innym uprawnionym 
podmiotom realizacji 
następujących zadań zleconych 
województwa pomorskiego w 
roku 2018 w sferze zadań 
publicznych obejmujących 
działalność pożytku publicznego 
w zakresie działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych: 
1. prowadzenie rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w 
różnych typach placówek

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO

20 000,00 zł

2 Tumbo Pomaga - program 
wsparcia dzieci i młodzieży w 
żałobie

Ochrona zdrowia psychicznego - 
PREWENCJA - 1.2 Promocja 
zdrowia
psychicznego; 1.6 Prewencja 
zaburzeń adaptacyjno-
rozwojowych

Urząd Miejski w Gdańsku 25 000,00 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

28 861,48 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

3 "Pomaganie jest piękne ” 
cykl szkoleń dla 
wolontariuszy

promocja i organizacja 
wolontariatu - przygotowanie
wolontariuszy na potrzeby 
własne organizacji

Urząd Miejski w Gdańsku 5 000,00 zł

4 "Letnia przygoda" - obóz 
wypoczynkowo-
terapeutyczny dla dzieci 
osieroconych i rodzeństwa 
dzieci nieuleczalnie chorych

działalności na rzecz dzieci i 
młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży - organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży w formie 
stacjonarnej i wyjazdowej - 
organizacja wypoczynku 
letniego dla dzieci i młodzieży w 
formie kolonii i obozów

Urząd Miejski w Gdańsku 9 000,00 zł

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

1 Fundacja Lubię Pomagać

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Wojewoda Pomorski 1

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Kontrakt z NFZ Opieka nad pacjentami w woj. 
pomorskim: hospicjum 
stacjonarne - 380 osób, 
hospicjum domowe - 320 osób, 
hospicjum domowe dla dzieci - 
44 dzieci oraz 1555 porad w 
poradni medycyny paliatywnej

Narodowy Fundusz Zdrowia 7 080 758,87 zł

Druk: NIW-CRSO 16



4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Anna Janowicz - Prezes Zarządu Data wypełnienia sprawozdania 2019-07-12
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