
Kochani Darczy�cy!
Bardzo nam zależy, aby by� bliżej Was. Chcemy podzieli� się z Wami wszystkimi
naszymi osiągnięciami i nowo�ciami. Chcemy zda� Wam raport z tego, jak
gospodarujemy Waszą ofiarno�cią. Bo gdyby nie każdy z Was, nie było by nas
i naszego działania. Nie byłoby budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego.
Oddajemy w Wasze ręce pierwsze wydanie Biuletynu. Tu znajdziecie relację 
z wydarze�, raporty i wszelkie aktualno�ci. Żywimy ogromną nadzieję, że ta
forma kontaktu przypadnie Wam do gustu a my zyskamy stałych Czytelnik�w.

Dziękujemy Wam z całego serca za Waszą obecno��. Miłej lektury!

Agata Kozyr
Prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

"Większo�� rzeczy na tym �wiecie została stworzona
przez ludzi, kt�rzy wytrwali, 

kiedy zdawało się, że nie ma już nadziei."
Dale Carnegie

 Bezpłatny biuletyn Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

19 marca 2021r. rozpoczęliśmy  
w Pogorzelicach budowę Lęborskiego
Hospicjum Stacjonarnego im. św.
Józefa. Hospicjum jest budowane 
na działce podarowanej fundacji 
30 stycznia 2020r. przez Darczyńców 
z Gdyni. Powierzchnia ofiarowanej
działki to blisko jeden hektar.
Generalnym wykonawcą jest ZUB
"KREFTA" Jan Krefta. Inspektorem
nadzoru budowlanego z ramienia
fundacji został Pan Piotr Kłosowski.

BLIŻEJ DARCZYŃCY
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BUDUJEMY

ZA NAMI 134 DNI BUDOWY! WYKORZYSTANO JUŻ:

Maciejowi Szpilewiczowi -
właścicielowi "Szpilewicz Architekci"
Dawidowi Stepanikowi (wizualizacja)
Andrzejowi Nawrotowi - projekt
konstrukcyjny
Jerzemu Nikitiukowi - projekt PPOŻ
Maciejowi Paluszkowi - projekt
sanitarny
Maciejowi Trojakowskiemu - projekt
wentylacji
śp. Jerzemu Kubackiemu - projekt
elektryczny

Za ofiarowany czas, kompetencje 
a przede wszystkich za włożone serce 
w stworzenie projektu DZIĘKUJEMY:

Jesteśmy z Wami 
już 5 lat!

Nasz dom hospicyjny będzie dostępny dla ponad 130 tysięcy mieszkańców powiatu lęborskiego i gmin sąsiadujących. Aktualnie
chorzy z naszego regionu, ich rodziny poszukują pomocy w opiece paliatywnej w miejscowościach oddalonych od Lęborka 
o kilkadziesiąt kilometrów. W hospicjach w całej Polsce brakuje miejsc. Czas oczekiwania na przyjęcie do hospicjum trwa 
od 3 do 4 tygodni. Większość potrzebujących nie doczeka... Ta pomoc potrzebna jest natychmiast...

143m3 

beton 
podkładowy

bloczki 
gazobetonowe

bloczki 
betonowe

stal
zbrojeniowa

beton 
konstrukcyjny

11.328 szt. 13.522 szt. 306m3 20.645 kg

WYKONALIŚMY JUŻ 45% STANU SUROWEGO OTWARTEGO.
 

WYDALIŚMY ŁĄCZNIE BRUTTO: 1.461.113,64 PLN

Dzięki jednoosobowym pokojom zapewniamy Chorym i Ich Rodzinom
oraz Bliskim poczucie najwyższej intymności, prywatności i spokoju.
Dziesięć miejsc w hospicjum stworzy szansę pomocy dla ponad 200
osób w ciągu roku. 



DARCZYŃCY 
INDYWIDUALNI
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DOBROCZYNNOŚĆ 
W LICZBACH

Liczba darowizn przekazywanych na konto fundacji wzrosła 
od 2017 roku 4,4 razy. Średnio w miesiącu przybywa nam 11
nowych Darczyńców.

5.828

To liczba darowizn, jakie
wpłynęły na konto fundacji
od Darczyńców indywidualnych.
To przede wszystkim liczba
DECYZJI, jakie podjęliście
Państwo, by wesprzeć budowę
hospicjum stacjonarnego 
w Pogorzelicach.
DZIĘKUJEMY!!!

34,11 zł

Tyle wynosi średnia wpłata
na konto fundacji od
Darczyńcy indywidualnego.
DZIĘKUJEMY!!!

Gdyby KAŻDY mieszkaniec
powiatu zadeklarował chęć
wpłaty 34 zł przez 3 miesiące
na rzecz budowy hospicjum, 
to byłoby ono uruchomione 
w ciągu 1,5 roku.

LICYTACJE

27.12.2016
 

PIERWSZA WPŁATA
 NA BUDOWĘ 
HOSPICJUM

7 DARCZYŃCÓW wspiera nas
regularnie od 60 miesięcy:
Danuta R. z Lęborka, Krystyna
M. z Nowej Wsi Lęborskiej,
Wioletta B. z Lęborka, Ewa O. 
z Lęborka, Sylwia K. z Lęborka,
Monika N. z Lęborka, 
Zbigniew Ś. z Sopotu.
DZIĘKUJEMY WAM KOCHANI!

W naszej bazie
mamy już ponad
4.000
DARCZYŃCÓW
indywidualnych
DZIĘKUJEMY!!!

Podczas wydarzeń wsparło nas tysiące
niezidentyfikowanych DARCZYŃCÓW indywidualnych.
DZIĘKUJEMY!!!

1.748

To liczba licytacji
opłaconych w ciągu
jednego roku, w których
udział wzięły 682 OSOBY.
DZIĘKUJEMY!!!

ŚREDNIA WARTOŚĆ 
WYLICYTOWANEGO PRZEDMIOTU

Wśród naszych kochanych Licytujących
na podium wysuwa się Pani Mirosława F.
z Lęborka, która wygrała 41 licytacji na
łączną kwotę 4.265 PLN.
DZIĘKUJEMY!!!

W 2019 roku w wyniku pierwszego odpisu 1% podatku
ponad 1,2 tys. podatników przekazało łączną kwotę 96
tys. złotych. W 2020 roku liczba podatników wzrosła do
2,6 tys. osób a na rzecz budowy hospicjum odpisano
łączną kwotę 162 tys. złotych. W roku bieżącym
kampania 1% podatku podarowała nam kolejnych ponad
1 tys. nowych podatników. Łączna kwota odpisu 
to ponad 203 tys. złotych.
DZIĘKUJEMY!!!

KRS 0000642101

85,49 PLN

22.11.2018

OTRZYMALIŚMY 
STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

OD TEJ PORY 

TWÓJ 1% PODATKU MA DLA NAS OGROMNĄ MOC ! 
 

TWÓJ 1% PODATKU MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE.

 Bezpłatny biuletyn Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

NR 1/2021



darczyńcy indywidualni
54.8%

1% podatku
31.6%

firmy
13.7%
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50.000 PLN

W sierpniu br. do grona naszych regularnych partnerów biznesowych
dołączył Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych ZWAE Sp. z o.o.
podpisując dwuletnią umowę o wsparciu działań fundacji zgodnie 
z opracowaną strategią na lata 2021-2023. Ponadto firma ZWAE jako
pierwsza zainicjowała akcję wśród swoich pracowników "Przybij 5"
przekształcając ją w formę wsparcia w ramach CORPORATE MATCHING.
W ślad za nią do akcji przystąpili: Zakład Zagospodarowania Odpadów
Sp. z o.o. z Czarnówka, ROBEX Sp. z o.o. z Lęborka, VESTRA Sp. z o.o. 
z Lęborka, Craft-Weld.
DZIĘKUJEMY!!!

Farm Frites Poland S.A. jako pierwsza firma podpisała z nami dwuletnią
umowę o wsparciu działań fundacji zgodnie z opracowaną strategią na
lata 2021-2023. To niezwykle ważny krok w rozwoju naszej organizacji.
Firma wspiera działania fundacji od samego początku. Większość
wydarzeń organizowanych przez naszą organizację mogła się odbyć
dzięki wsparciu finansowemu FFP. Spektakularna forma wsparcia miała
miejsce podczas 25. Jubileuszu FFP, podczas którego zaproszeni goście
zamiast prezentów przekazali ok. 60 tys. złotych na rzecz budowy
lęborskiego hospicjum stacjonarnego. Wolontariusze firmy wspierają nas
regularnie podczas imprez w ramach wolontariatu pracowniczego.
DZIĘKUJEMY!!!

DOBROCZYNNOŚĆ 
W BIZNESIE

19 marca br. powołaliśmy Radę Mentorów Budowy jako ciało doradcze
w procesie budowania naszego lęborskiego hospicjum. Obok
Darczyńców działki - Państwa Bartkowskich, w gronie tym znaleźli się:
p. Adam Klasa - prezes Farm Frites Poland S.A., p. Wacław Markowiak -
prezes ZWAE Sp. zo.o. oraz p. Marek Stawski - prezes PROFARM Lębork.

Ta kwota była dla nas ogromnym
zaskoczeniem! PPH AMG Sp. z o.o.
wsparło nasze działania na
początku br. Niespodzianką był
dla nas list od Pana Prezesa 
z wyrazami uznania dla naszej
inicjatywy.
DZIĘKUJEMY!!!

W maju br. zostaliśmy beneficjentami
grantu Google, w ramach którego
możemy realizować kampanie 
w internecie na wartość 10.000 USD
miesięcznie. Jesteśmy pod
skrzydłami firmy, która dziś realizuje
takie kampanie m.in. dla fundacji 
p. Anny Dymnej, p. Marka
Kamińskiego, Caritas czy Fundacji
Ronalda McDonalda.
DZIĘKUJEMY!!!

CZY WIECIE, ŻE:

To pierwsza firma, która podjęła z nami współpracę. Stworzyli
pierwszą wersję strony internetowej. Choć nie współpracujemy
już w tym zakresie, to do dnia dzisiejszego dbają o nas 
w kwestii hostingu i utrzymywania naszej strony na serwerach.

Dzięki firmie PAGO z Lęborka zaczęliśmy profesjonalnie
prowadzić księgowość naszej organizacji już od samego
początku. To dzięki ich wsparciu zakupiliśmy nasz pierwszy
program księgowy.

BUDUJ Z NAMI CSR 
TWOJEJ FIRMY!

 

Nasz przepiękny namiot z w barwach fundacji, z logotypem 
i napisem "Zbuduj z nami hospicjum", o parametrach 6m x 3m
to darowizna od Farm Frites International.

Maszyna do popcornu została nam podarowana przez
prywatną Darczynię. Była wyraźnie nadgryziona przez ząb
czasu. Do pełnej świetności przywróciła ją firma Avalon,
która oprócz specjalistycznego czyszczenia, wymieniła
całkowicie elektrykę, dokonała renowacji i uczyniła maszynę
w pełni zdatną do użytku. Dziś to bez wątpienia jeden 
z naszych atrybutów podczas wydarzeń.

Struktura źródeł darowizn 
w latach 2016-2021

Źródło: Opracowanie własne
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ZA NAMI PONAD 100 
RÓZNYCH WYDARZEŃ

PIERWSZY MILION ZŁOTYCH UZBIERALIŚMY
 

DZIĘKI DARCZYŃCOM INDYWIDUALNYM

To procent zidentyfikowanych Darczyńców
indywidualnych, których w naszej bazie jest 
już ponad 4 tysiące.

80% Darczyńców
niezidentyfikowanych 
to osoby, które wsparły 
nas anonimowo na ulicach.
Szacujemy, że jednorazowo
uzyskaliśmy już wsparcie 
od ponad 30.000osób.
DZIĘKUJEMY!!!

20%
 

Większość naszych wydarzeń
odbywała się przy okazji
organizowania wydarzeń
lokalnych. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim gminom,
sołectwom, działom promocji 
w urzędach, jednostkom OSP 
w różnych miejscowościach,
KGW, parafiom, instytucjom
samorządowym odpowiedzialnym
za kulturę i promocję. Dziękujemy
włodarzom i wszystkim osobom
zaangażowanym w pomoc
naszym zbiórkom. Kłaniamy się
setkom małych firm, które stały
się naszymi sponsorami.

Data pierwszego posta Liczba naszych fanów
Średni zasięg organiczny

 naszych informacji

05.12.2016 4.823 > 66.000

Nasz fanpage
prowadzimy 
na bieżąco 
i publikujemy
wszystko to, co się 
u nas wydarza.
Niesamowite, jak
dużo postów już 
do Państwa
napisaliśmy!

LĘBORSKIE POLA NADZIEI 

Lęborskie Pola Nadziei istnieją dzięki nam!
Światowe dni dedykowane opiece hopsicyjnej i paliatywnej
zawitały do naszego powiatu po raz pierwszy w 2017 roku.

Pierwsze Pola Nadziei w Lęborku
zorganizowaliśmy wspólnie 
z Sanktuarium św. Jakuba Apostoła
w Lęborku i rozdaliśmy ok. 800
żonkili. W roku kolejnym liczba
kwiatów, którymi dzieliliśmy się 
z mieszkańcami wzrosła do 5000
sztuk. Po dwóch latach akcja
rozrosła się na cały powiat 
a mieszkańców obdarowaliśmy
15.000 sztuk żonkili.

1.756 POSTÓW 

NR 1/2021
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stałe przelewy
33.9%

wydarzenia
33.5%

licytacje
14.5%

skrzynki
6.8%

FB
3.8%

Benevity
1%
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Naszym cudem są architekci 
i projektanci! Maciej Szpilewicz
wykonał cały projekt
architektoniczny, Dawid Stepanik -
wizualizację, a projektanci
branżowi - projekty branżowe.
Projekt o wartości ok. 400 tys.
złotych został wykonany za darmo.

DZIĘKUJEMY!!!

DOŚWIADCZAMY CUDÓW!

Pierwszym cudem jest niewątpliwe
DZIAŁKA pod budowę hospicjum. 
A właściwie to Pani Stefania 
i Pan Janusz - darczyńcy z Gdyni.
Ten wyjątkowy telefon miał miejsce
23 marca 2018r. Oficjalne
przekazanie działki nastąpiło 
w dniu 30 stycznia 2020r.

DZIĘKUJEMY!!!

Nasi Darczyńcy działki - Pani
Stefania i Pan Janusz - podarowali
nam auto, które przepięknie okleił
Mirosław Małszycki. To żywa
reklama, która od około dwóch
miesięcy mknie po lokalnych
szosach. Dla nas to niezwykle
ogromna pomoc w codziennym
funkcjonowaniu.

DZIĘKUJEMY!!!

Wierzymy, że kolejny CUD nadejdzie ...

ŹRÓDŁA WSPARCIA 
OD DARCZYŃCÓW INDYWIDUALNYCH

1/3 naszych wpływów od Darczyńców indywidualnych stanowią stałe
polecenia przelewu, 1/3 - to suma pozyskana od Państwa do puszek 
na stoiskach podczas różnych wydarzeń. Na kolejnym miejscu plasują się
licytacje na FB oraz skrzynki stacjonarne w punktach usługowo-handlowych.
Ponadto udzielacie nam Państwo ogromnego wsparcia przez: zbiórki
urodzinowe na FB, wolontariat pracy na rzecz naszej organizacji, zbiórki
weselno-urodzinowe, zbiórki podczas komunii, zbiórki pogrzebowe.
Dziękujemy wszystkim anonimowym i dotychczas niezidentyfikowanym
Darczyńcom. Kochani ta ogromna siła jest w Was!
DZIĘKUJEMY!!!

Struktura źródeł darowizn w latach 2016-2021
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1.800.000 ZŁOTYCH!

To kwota brutto, która brakuje nam do
zakończenia I etapu budowy - stanu
surowego otwartego.

Gdyby KAŻDY mieszkaniec powiatu
zadeklarował chęć wpłaty 34 zł przez 
3 miesiące na rzecz budowy hospicjum, 
to byłoby ono uruchomione w ciągu 1,5 roku.

Drogi Darczyńco, dziś liczy się dla
nas KAŻDY GEST, KAŻDA
OFIARNOŚĆ, KAŻDA HOJNOŚĆ.
Tylko przy wsparciu wielu ludzkich
serce jesteśmy w stanie wybudować
DOM HOSPICYJNY - tak bardzo
potrzebny nam wszystkim.

34 ZŁ - ILE TO JEST?

2 X 3 X 3 X ALBO ALBO

ALBO 10 X ALBO 2 X ALBO...

DROGI DARCZYŃCO
Wspólnie zaszliśmy bardzo daleko w budowie pierwszego w powiecie hospicjum stacjonarnego. Zawsze będziemy
wyrażać ogromną wdzięczność za wszystkich ludzi, których spotkaliśmy na tej pięknej drodze. Dziś z całego serca
prosimy Ciebie o pomoc. Aby ta budowa mogła dalej trwać. Abyśmy jak najszybciej mogli otoczyć opieką TYCH,
którzy na to wsparcie ogromnie czekają. Nigdy nie wiemy, czy to MY SAMI będziemy potrzebować tej pomocy...
Nasze hospicjum zdoła objąć profesjonalną opieką ok. 200 osób rocznie.

JAK WESPRZEĆ?
NR KONTA: 61 1240 3800 1111 0010 7064 5229
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% PODATKU - KRS 0000642101

www.fundacja-lhs.org https://facebook.com/FundacjaLHS+48 661 100 342

W BUDOWIE HOSPICJUM 34 ZŁ OZNACZAJĄ:  
3 X PUSTAKI, 2,5 L FARBY, WYNAGRODZENIE 

ZA OKREŚLONY CZAS PRACY, METR KW. PŁYTEK, ITD.

 Bezpłatny biuletyn Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
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DZIĘKUJEMY 
ZA WSPÓLNE 

 

5 LAT

 Bezpłatny biuletyn Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
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JAK WESPRZEĆ?
NR KONTA: 61 1240 3800 1111 0010 7064 5229
PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% PODATKU - KRS 0000642101


