
B I U L E T Y N  F U N D A C J I  L Ę B O R S K I E  H O S P I C J U M  S T A C J O N A R N E

W R Z E S I E Ń  2 0 2 1  -  K W I E C I E Ń  2 0 2 2 N U M E R  2  /  L I P I E C  2 0 2 2

WYKONALIŚMY
ZADASZENIE!

27 listopada 2021r. Fundacja Lęborskie
Hospicjum Stacjonarne otrzymała
wsparcie ze środków budżetu państwa
(z rezerwy Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego) w wysokości
ponad 807 tysięcy złotych.
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MENTORZY BUDOWY
DLA HOSPICJUM

Trzy lęborskie firmy: Farm Frites
Poland S.A., ZWAE Zakład Wytwórczy
Aparatów   Elektrycznych   Sp.  z  o. o. 
i Profarm Lębork w pierwszym
wspólnym, autorskim projekcie na
rzecz budowy lęborskiego hospicjum
stacjonarnego.
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STRONA 10 | LĘBORSKIE POLA NADZIEI

Twój 1% podatku ma ogromną MOC - KRS 000642101
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Z POMOCĄ
PRZEWLEKLE CHORYM
30 osób z chorobami przewlekłymi i ich
rodziny otrzymują od kwietnia 2021 r.
regularne wsparcie w ramach projektu
"Centrum usług społecznych w powiecie
lęborskim" współfinansowanego 
ze środków EFS.
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STRONA 2 | WSPÓLNIE ZAWIESILIŚMY WIECHĘ

STRONA 8 | MOC KOBIET

STRONA 9 | 
ŚCIANA DOBRODZIEJÓW
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WSPÓLNIE
ZAWIESILIŚMY WIECHĘ
19 marca br., dokładnie w pierwszą rocznicę od startu budowy
pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego, 
 spotkaliśmy się w Pogorzelicach z Darczyńcami, Przyjaciółmi 
i Sympatykami inicjatywy, by wspólnie zawiesić wiechę na dachu
naszego domu. 

Całą uroczystość zainaugurowała uroczysta msza odpustowa 
w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pogorzelicach. 
Część oficjalna wydarzenia odbyła się na placu budowy.

2.187.457,32 PLN to
ofiarność Darczyńców
indywidualnych i firm,

807.183,01 PLN to
dotacja udzielona na
budowę hospicjum z
funduszy budżetu
państwa – rezerwy
Prezesa Rady Ministrów.

Koszt brutto wszystkich prac
wykonanych na ten moment
wyniósł 2.994.640,33 PLN, 
z czego:

STAN SUROWY
OTWARTY -

PODSUMOWANIE
 

 Tworzymy to dzieło, by nieść pomoc osobom cierpiącym i potrzebującym. By otulać płaszczem
godności. By rodzinom i bliskim dawać wytchnienie. By czynić wszystko, co tu się wydarzy 

w poczuciu służby drugiemu Człowiekowi. W poczuciu miłości do Niego.
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Nasi Dobrodzieje mieli okazję przybić symboliczny gwóźdź w belkę, która zawiśnie 
na poddaszu jako element dekoracyjny. Każdy mógł złożyć również swój podpis 

na pamiątkowym dokumencie. 
 

Goście mieli okazję przybić symboliczny
gwóźdź w belkę. Takie same gwoździe zostały
wykorzystane do wykonania konstrukcji dachu.

S T R O N A  2

Na zdjęciach: góra od lewej: państwo Bartkowscy (darczyńcy działki),  Anna Jochim-Labuda (dyrektor Puckiego
Hospicjum), Marcin Brodalski (kierownik biura w Lęborku posła Piotra Müllera); dół od lewej: Szymon Medalion 

(sołtys Pogorzelic), Joanna Raczyńska (wiceprezes fundacji), Marek Stawski (Mentor Budowy Hospicjum)
 

Agata Kozyr - prezes fundacji Lęborskie
Hospicjum Stacjonarne - w przemówieniu

skierowanym do przybyłych Gości.
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PATRON dobrej śmierci, opiekun
umierających, patron rodzin, ludzi
pracy, odwagi. Wreszcie patron
dzieł charytatywnych i Ten na
trudne czasy. W czasie
największych kryzysów pokazuje,
jak sobie z nimi radzić. Jeśli jakieś
wydarzenie nas przerasta,
rozwiązanie zawsze przychodzi 
z góry. Lubiący konkretne prośby 
i odpowiadający na nie bardzo
konkretnie.

ŚWIĘTY JÓZEF
PATRONEM HOSPICJUM

 

Panie z Lęborskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wręczyły zespołowi fundacji płytki
ceramiczne z własnoręcznie wykonanymi

motywami żonkili.

Nasze wolontariuszki Ania i Monika witały
przybyłych Gości u progu bramy kwiatami.

Mszę odpustową odprawił proboszcz
parafii w Leśnicach/Pogorzelicach 
ks. Tadeusz Drobinski. Ogromnie się

cieszymy z naszej współpracy i dziękujemy
za każde wsparcie w budowniu tego dzieła.

Odpustowa msza święta odbyła się 
w kościele pw. św. Józefa w Pogorzelicach. 
Tu co roku planujemy, aby właśnie 19 marca
(imieniny Józefa) organizowany był odpust 

i wspólne spotkanie przy hospicjum.

Po raz kolejny w naszym wydarzeniu
uczestniczył p. Andrzej Florczyk, którego
wyśmienita grochówka zadowoli gusta

kulinarne każdego. 

Dziękujemy cukierni "Iwonka" za wsparcie
nas po raz kolejny swoimi wyrobami.

Przepysznym tortem częstowaliśmy naszych
Dobrodziejów.

To był wzruszający moment! Stan surowy
otwarty hospicjum w Pogorzelicach

powstał w ciągu 9 miesięcy 
(od marca do grudnia 2021r.)

Strażacy z OSP Leśnice to niezawodna
ekipa! Pomagają nam w większości

wydarzeń. Dziękujemy tym cudownym Panom,
bo bez ich męskiego wsparcia byłoby nam

fizycznie ciężko.

Goście uroczystości składające podpis na
dokumencie upamiętniającym zawieszenie

wiechy na dachu hospicjum w dniu 19 marca
2022r.

Goście uroczystości w drodze z kościoła 
w Pogorzelicach na plac budowy hospicjum

stacjonarnego. 

Nasze pogorzelickie odkrycie roku - pan
Józef! Kiedyś uznany kucharz w wielu

znanych miejscach, dziś pomaga nam 
w akcjach i przygotowuje pyszności.

Dziękujemy.
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Warunkiem dotacji celowej było jej
wykorzystanie do końca roku
kalendarzowego. Pragniemy bardzo
serdecznie podziękować wszystkim
osobom zaangażowanym 
w dotrzymanie terminów. 
Z całego serca kłaniamy się
właścicielom i pracownikom tych firm:

WSZYSCY
DOTRZYMALIŚMY

TERMINÓW

OTRZYMALIŚMY WSPARCIE 
Z BUDŻETU PAŃSTWA
Pod koniec sierpnia 2021 roku wylaliśmy strop nad parterem i tu skończyły się środki
uzbierane dotychczas na budowę hospicjum. Latem ubiegłego roku po raz pierwszy
spotkaliśmy się z Posłem na Sejm RP, ministrem i rzecznikiem rządu - panem Piotrem
Müllerem. Wielkie uznanie Pana Posła dla tej największej społecznej inicjatywy regionu,
docenienie przez niego zaangażowania tysięcy darczyńców w budowę hospicjum,
transparentność działań naszej organizacji a przede wszystkim spojrzenie na fundację
jako na partnera z trzeciego sektora, z pomocą którego powstaje tak ważna placówka,
poskutkowały ogromnym zaangażowaniem Pana Posła w pomoc w uzyskanie wsparcia 
ze środków budżetu państwa. Decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 807.183,01 PLN ze środków budżetu państwa
(z rezerwy premiera) na dalsze kontynuowanie budowy. Wkład własny w wysokości
201.833,81 PLN fundacja uzyskała w ramach pożyczki od osób prywatnych. Za tę pomoc
ad hoc będziemy zawsze niezwykle wdzięczni. Łącznie za kwotę 1.009.016,82 PLN
zdołaliśmy do końca roku wykonać planowany stan surowy otwarty.

STAN PRZED UZYSKANIEM DOTACJI

STAN PO WYKORZYSTANIU DOFINANSOWANIA

W ramach dofinansowania
wykonaliśmy:

- ściany poddasza
- konstrukcję stalową dachu
- więźbę dachową
- deskowanie i pokrycie dachu papą
- ściany działowe parteru

Maksymalny czas realizacji tego
zadania upływał 31 grudnia 2021r.

Miesiąc po zakończeniu prac objętych dofinansowaniem
z dotacji Pan Minister odwiedził nas w biurze, gdzie

podzieliliśmy się naszą wizją hospicjum. 
Spotkanie było również okazją do poznania autora

projektu lęborskiego hospicjum p. Macieja Szpilewicza.

27 listopada 2021r. w biurze fundacji przy ul. Krzywoustego 1 (dawny budynek ZWAR)
odbyła się konferencja prasowa z udziałem rzecznika rządu, ministra i posła na Sejm RP

- Piotra Müllera, podczas której oficjalnie otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa, 
z rezerwy premiera. (Na zdjęciu od lewej: Joanna Raczyńska, Agata Kozyr, Piotr Müller)

Jesteśmy wdzięczni p. Marcinowi Brodalskiemu - kierownikowi biura poselskiego pana
posła Piotra Müllera za zaangażowanie w uzyskanie dodatkowych funduszy dla budowy
hospicjum. Pan Marcin bardzo dopomógł nam, gdy staraliśmy się o uzyskanie pozytywnej

opinii o celowości inwestycji u Wojewody Pomorskiego. Dziękujemy.
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I. Cel ankiety

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne podejmując się inicjatywy
utworzenia placówki hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim
przeprowadziła w okresie od marca do kwietnia br. badanie
ankietowe. Głównym celem badania było poznanie zainteresowania
respondentów na temat podjętej inicjatywy, ocena przydatności takiej
placówki w środowisku lokalnym, rozpoznanie skali mierzenia się 
z zachorowalnością na nowotwory wśród społeczności lokalnej, skali
korzystania z pomocy hospicjum stacjonarnego, czasu oczekiwania
przez rodziny na przyjęcie do hospicjum stacjonarnego, zasadności
zaangażowania się w pomoc przy powstaniu tej placówki przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Ankieta składała się z 11 pytań (źródło: www.bit.ly/ankieta_FLHS):, 
w tym: 3 charakteryzujących respondentów i 8 pytań zasadniczych,
pozwalających na uzyskanie informacji na ww. kwestie.

BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU
II. Metodyka badawcza

Badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu
lęborskiego w formie ankiety online, sporządzonej w formularzu Google
pod adresem: www.bit.ly/ankieta_FLHS.

Forma realizacji: ankieter czyta i zaznacza.
W ankiecie zastosowano pytania zamknięte, pytania jednokrotnego
wyboru.

III. Próba badawcza, n=531

Adresatami ankiety byli mieszkańcy powiatu lęborskiego. Nie
zastosowano żadnych kryteriów doboru grupy docelowej. Fundacji
zależało na poznaniu opinii każdego respondenta i odwzorowaniu
faktycznej reakcji lokalnej społeczności do zaproponowanej inicjatywy.

Łącznie w tym okresie wzięło udział ponad 
pół tysiąca respondentów.

Charakterystyka respondentów:

Wśród badanej grupy ankietowanych 83,9% stanowiły kobiety, zaś 16,1% mężczyźni. Zdecydowana większość grupy
(prawie 60%) pochodzi z miasta. Wieś zamieszkuje ok. 40% respondentów.
W kontekście struktury wiekowej najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35-44 lat (34,3%),
następnie: 45-54 lat (29%), 25-34 lat (16,7%), 55-64 lat (8,9%), 19-24 lat (5,1%), powyżej 65 lat (4,9%). Najmniej
liczną grupę wśród respondentów tworzyły osoby w przedziale wiekowym 0-18 lat (1,1%). Zdecydowaną większość
w najliczniejszych przedziałach wiekowych stanowiły kobiety. Z kolei zauważalna przewaga mężczyzn wśród
respondentów występuje w kategorii wiekowej 35-44 lat (30,2%), 45-54 lat (29,3%) i 25-34 lat (16,2%).

Prawie wszystkim respondentom znana
jest inicjatywa budowy pierwszego 

w powiecie lęborskim hospicjum
stacjonarnego.

 
To dla nas bardzo ważna informacja 

i potwierdzenie, że wszystkie nasze działania
informacyjne prowadzimy z zamierzonym skutkiem.

Dziękujemy.

Prawie wszyscy są jednego zdania:
 

 HOSPICJUM STACJONARNE JEST
POTRZEBNE W POWIECIE.

 
Te wyniki potwierdzają opinie respondentów
sprzed ponad pięciu lat, kiedy wykonywaliśmy

pierwsze badanie ankietowe wśród naszej
społeczności.
Dziękujemy.

Prawie 90% respondentów interesuje się
informacjami na temat budowy hospicjum.

 
Na naszym fanpage'u i stronie internetowej na bieżąco

informujemy o postępach prac budowlanych. Bardzo zależy nam,
aby być w stałym kontakcie z całą społecznością. To, co robimy

jest BARDZO WAŻNE i cieszymy się, że wzbudza Państwa
zainteresowanie. Naszym priorytetem jest TRANSPARENTNOŚĆ.

Dziękujemy.

Prawie w 85% przypadkach, w rodzinie
respondentów ktoś choruje lub chorował

na chorobę nowotworową.
 

Te wyniki potwierdzają ogólne statystyki według
GUS odnośnie zachorowalności na choroby

nowotworowe. W województwie pomorskim ten
wskaźnik jest jednym z najwyższych.

Prawie 85% ankietowanych wsparło już budowę
hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach.

 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za ten
wspaniały gest. To właśnie dzięki hojności ludzi wielkiego serca

wybudowaliśmy hospicjum w stanie surowym otwartym.
Dziękujemy.

Ponad 3 tygodnie - to najdłuższy czas oczekiwania na przyjęcie do
hospicjum stacjonarnego wskazany przez najliczniejszą grupę

respondentów (33,7%).
 

Czas oczekiwania do 3 tygodni wskazało 13,4% respondentów, do 2 tygodni - 20,2%
respondentów. Nieco ponad 32% biorących udział w badaniu wskazało, że przyjęcie

chorego do hospicjum stacjonarnego możliwe było w ciągu 1 tygodnia. 

Możliwość wsparcia budowy
hospicjum w Pogorzelicach reguluje

"Ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie". 

 
To w oparciu o zapisy tej ustawy

otrzymaliśmy wsparcie Prezesa Rady
Ministrów w ramach środków 

z budżetu państwa. 

W 1/3 przypadków rodzin dotkniętych chorobą
nowotworową chorzy skorzystali z profesjonalnej

pomocy hospicyjnej w trybie stacjonarnym.
 

Dziś trudno jest przewidzieć, jak kształtowałby się ten wskaźnik,
gdyby rodziny miały dostęp do hospicjum stacjonarnego 

w naszym powiecie.

Prawie wszyscy respondenci są zdania, że jednostki samorządu
terytorialnego powinny wesprzeć budowę pierwszego w powiecie

lęborskim hospicjum stacjonarnego.
 

Warto podkreślić, że rolą organizacji pozarządowych - podmiotów sektora trzeciego - jest
zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne i pomoc m.in. administracji publicznej w ich

rozwiązywaniu. Mając na uwadze ogromny potencjał organizacji, interdyscyplinarne
doświadczenie zespołu, niezwykłą determinację działania Fundacja Lęborskie Hospicjum

Stacjonarne staje się dziś partnerem w rozwiązywaniu kwestii istotnych dla społeczeństwa,
które sektor publiczny ze względu na swoje ograniczenia nie jest w stanie zrealizować.
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I. Cel ankiety

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne podejmując się inicjatywy
utworzenia placówki hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim
przeprowadziła w okresie od marca do kwietnia br. badanie
ankietowe. Głównym celem badania było poznanie zainteresowania
respondentów na temat podjętej inicjatywy, ocena przydatności takiej
placówki w środowisku lokalnym, rozpoznanie skali mierzenia się z
zachorowalnością na nowotwory wśród społeczności lokalnej, skali
korzystania z pomocy hospicjum stacjonarnego, czasu oczekiwania
przez rodziny na przyjęcie do hospicjum stacjonarnego, zasadność
zaangażowania się w pomoc przy powstaniu tej placówki przez
jednostki samorządu terytorialnego.
Ankieta składała się z 10 pytań (źródło: www.bit.ly/ankieta_FLHS):, 
w tym: 3 charakteryzujących respondentów  i 7 pytań zasadniczych,
pozwalających na uzyskanie informacji na ww. kwestie.

BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW NASZEGO POWIATU
II. Metodyka badawcza

Badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców powiatu
lęborskiego w formie ankiety online, sporządzonej w formularzu Google
pod adresem: www.bit.ly/ankieta_FLHS.

Forma realizacji: ankieter czyta i zaznacza.
W ankiecie zastosowano pytania zamknięte.pytania jednokrotnego
wyboru.

III. Próba badawcza, n=531

Adresatami ankiety byli mieszkańcy powiatu lęborskiego. Nie
zastosowano żadnych kryteriów doboru grupy docelowej. Fundacji
zależało na poznaniu opinii każdego respondenta i odwzorowaniu
faktycznej reakcji lokalnej społeczności do zaproponowanej inicjatywy.

Łącznie w tym okresie wzięło udział ponad 
pół tysiąca respondentów.

Charakterystyka respondentów:

Wśród badanej grupy ankietowanych 83,9% stanowiły kobiety, zaś 16,1% mężczyźni. Zdecydowana większość grupy
(prawie 60%) pochodzi z miasta. Wieś zamieszkuje ok. 40% respondentów.
W kontekście struktury wiekowej najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym 35-44 lat (34,3%),
następnie: 45-54 lat (29%), 25-34 lat (16,7%), 55-64 lat (8,9%), 19-24 lat (5,1%), powyżej 65 lat (4,9%). Najmniej
liczną grupę wśród respondentów tworzyły osoby w przedziale wiekowym 0-18 lat (1,1%). Zdecydowaną większość
w najliczniejszych przedziałach wiekowych stanowiły kobiety. Z kolei zauważalna przewaga mężczyzn wśród
respondentów występuje w kategorii wiekowej 35-44 lat (30,2%), 45-54 lat (29,3%) i 25-34 lat (16,2%).

Prawie wszystkim respondentom znana
jest inicjatywa budowy pierwszego w

powiecie lęborskim hospicjum
stacjonarnego.

 
To dla nas bardzo ważna informacja 

i potwierdzenie, że wszystkie nasze działania
informacyjne prowadzimy z zamierzonym skutkiem.

Dziękujemy.

Prawie wszyscy są jednego zdania:
 

 HOSPICJUM STACJONARNE JEST
POTRZEBNE W POWIECIE.

 
Te wyniki potwierdzają opinie respondentów
sprzed ponad pięciu lat, kiedy wykonywaliśmy

pierwsze badanie ankietowe wśród naszej
społeczności.
Dziękujemy.

Prawie 90% respondentów interesuje się
informacjami na temat budowy hospicjum.

 
Na naszym fanpage'u i stronie internetowej na bieżąco

informujemy o postępach prac budowlanych. Bardzo zależy nam,
aby być w stałym kontakcie z całą społecznością. To, co robimy

jest BARDZO WAŻNE i cieszymy się, że wzbudza Państwa
zainteresowanie. Naszym priorytetem jest TRANSPARENTNOŚĆ.

Dziękujemy.

Prawie w 85% przypadkach, w rodzinie
respondentów ktoś choruje lub chorował

na chorobę nowotworową.
 

Te wyniki potwierdzają ogólne statystyki według
GUS odnośnie zachorowalności na choroby

nowotworowe. W województwie pomorskim ten
wskaźnik jest jednym z najwyższych.

Prawie 85% ankietowanych wsparło już budowę
hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach.

 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za ten
wspaniały gest. To właśnie dzięki hojności ludzi wielkiego serca

wybudowaliśmy hospicjum w stanie surowym otwartym.
Dziękujemy.

Ponad 3 tygodnie - to najdłuższy czas oczekiwania na przyjęcie do
hospicjum stacjonarnego wskazany przez najliczniejszą grupę

respondentów (33,7%).
 

Czas oczekiwania do 3 tygodni wskazało 13,4% respondentów, do 2 tygodni - 20,2%
respondentów. Nieco ponad 32% niorących udział w badaniu wskazało, że przyjęcie

chorego do hospicjum stacjonarnego możliwe było w ciągu 1 tygodnia. 

Możliwość wsparcia budowy
hospicjum w Pogorzelicach reguluje

"Ustawa o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie". 

 
To w oparciu o zapisy tej ustawy

otrzymaliśmy wsparcie Prezesa Rady
Ministrów w ramach środków 

z budżetu państwa. 

W 1/3 przypadków rodzin dotkniętych chorobą
nowotworową chorzy skorzystali z profesjonalnej

pomocy hospicyjnej w trybie stacjonarnym.
 

Dziś trudno jest przewidzieć, jak kształtowałby się ten wskaźnik,
gdyby rodziny miały dostęp do hospicjum stacjonarnego w

naszym powiecie.

Prawie wszyscy respondenci są zdania, że jednostki samorządu
terytorialnego powinny wesprzeć budowę pierwszego w powiecie

lęborskim hospicjum stacjonarnego.
 

Warto podkreślić, że rolą organizacji pozarządowych - podmiotów sektora trzeciego - jest
zwrócenie uwagi na ważne problemy społeczne i pomoc m.in. administracji publicznej w ich

rozwiązywaniu. Mając na uwadze ogromny potencjał organizacji, interdyscyplinarne
doświadczenie zespołu, niezwykłą determinację działania Fundacja Lęborskie Hospicjum

Stacjonarne staje się dziś partnerem w rozwiązywaniu kwestii istotnych dla społeczeństwa,
które sektor publiczny ze względu na swoje ograniczenia nie jest w stanie zrealizować.
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Z chwilą rozpoczęcia budowy pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego powołaliśmy Radę
Mentorów Budowy. To przedstawiciele świata biznesu, którzy są naszym ciałem doradczym i wspierającym.
Czujemy się ogromnie zaszczyceni, że tę rolę od samego początku zgodzili się pełnić: 
Pan Adam Klasa - Prezes Farm Frites Poland S.A., Pan Marek Stawski - prezes Profarm Lębork Sp. z o.o., Pan
Wacław Markowiak - Prezes Zakładu Wytwórczego Aparatów Elektrycznych "ZWAE" Sp.z o.o. Dzięki
regularnemu comiesięcznemu wsparciu finansowemu od tych firm jesteśmy w stanie rozwijać fundację,
wprowadzać rozwiązania ułatwiające naszą pracę, skupić się na regularnej pracy zmierzającej do powstania
pierwszego hospicjum w naszym regionie. Panowie prezesi służą ogromnym wsparciem mentoringowym,
doświadczeniem życiowym i biznesową wiedzą ekspercką. Ogromną radością była dla nas wizyta naszych
Mentorów na budowie w lutym br., podczas której mogliśmy pochwalić się tym, co udało się osiągnąć nam
wszystkim. Serdecznie dziękujemy!
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MENTORZY BUDOWY DLA HOSPICJUM

16 lutego br. miała miejsce pierwsza wizyta Pana Adama Klasy - prezesa Farm Frites
Poland S.A. na budowie. Pan Prezes wbijał z nami łopatę, gdy startowaliśmy. Stan, jaki

zastał od tego momentu, wywarł na nim ogromne wrażenie. Nie inaczej było 
w przypadku Pani Katarzyny Majchrzak - Szefowej ds. komunikacji i zaangażowania

społecznego tamże. Radość wszystkich wypisana na twarzach.
 

Opinia Pana Prezesa: "To będzie niesamowite miejsce - przyjazne
chorym, ich rodzinom, pracownikom, wolontariuszom

 i odwiedzającym." 

Cykl spotkań z Mentorami  zamknęła wizyta w dniu 25 lutego br. Pana Wacława
Markowiaka - prezesa "ZWAE" Sp. z o.o. i Pani Agnieszki Klawczyńskiej - Menedżera

Marki i Specjalistki ds. HR w firmie. Tak jak w przypadku poprzednich wizyt,
zapoznaliśmy naszych Gości z tym, co udało nam się wykonać przez 9 miesięcy 

od startu budowy. Dla nas to również forma przedstawienia raportu naszym Mentorom.
 

Opinia Pana Prezesa: "Jestem pod wrażeniem jak fundacja się
rozwija i ile w ciągu zaledwie pięciu lat osiągnięto, aby powstało

pierwsze w powiecie hospicjum stacjonarne." 

22 lutego br. budowę odwiedził kolejny Mentor - Pan Marek Stawski, prezes Profarm
Lębork. Podczas półtoragodzinnego spotkania miał on okazję zapoznać się ze

wszystkimi pomieszczeniami w hospicjum, ich funkcjonalnością, założeniami jakimi
kierowaliśmy się przy projektowaniu naszego Domu. Efekt wykonanych prac przerósł

najśmielsze oczekiwania naszego Mentora.
 

Opinia Pana Prezesa: "Oczami wyobraźni widzę już przyszłość
tego Domu. Aż chce się dalej wyobrażać i snuć plany na temat tej

ważnej pomocy, jaka trafi do potrzebujących" 

DZIĘKI 
REGULARNEMU WSPARCIU MENTORÓW 

ROZWIJAMY SIE INSTYTUCJONALNIE:

Możemy w 100% skupić się na działaniach
związanych z budową hospicjum 
Stworzyliśmy etat Specjalisty 
ds. współpracy z Darczyńcami
Zakupiliśmy oprogramowanie 
do budowania baz danych Darczyńców
CRM4NGO
Rozpoczęliśmy działania oparte 
na budowaniu relacji z biznesem oraz 
te ukierunkowane na pozyskiwanie
funduszy z innych źródeł 

DZIĘKUJEMY!
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PODSUMOWANIE NASZYCH DZIAŁAŃ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych 
za lata 2016-2021

Tylko 6% organizacji pozarządowych w Polsce ma
roczny przychód powyżej 1 mln złotych? Zdecydowana

większość organizacji ma przychody 
na poziomie 28 tys. złotych.

Drodzy Dobrodzieje, Przyjaciele 
i Sympatycy budującego się hospicjum!
Ta oś czasu najlepiej obrazuje nasze starania 

i dążenie do powstania pierwszego w powiecie
lęborskim hospicjum stacjonarnego. Przemyślana

strategia działania, skuteczne jej wdrażanie,
transparentność wszelkich działań, ogromne

zaufanie Państwa do nas, ofiarność tysięcy osób,
doprowadziły do tego, że na koniec roku 2021

wspólnie ukończyliśmy stan surowy otwarty naszego
Domu Hospicyjnego.

Serdecznie dziękujemy za Państwa zaangażowanie
i ogromną pomoc!

Czy wiesz, że...

Każda organizacja pozarządowa (stowarzyszenie,
fundacja, klub, związek etc.) ma obowiązek

umieszczania sprawozdań finansowych do wiadomości
publicznej np. na stronie internetowej organizacji.

Najważniejszymi dokumentami, w oparciu o które
działają podmioty sektora trzeciego są: 1) Ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
2) Statut organizacji.

Efekty naszych dokonań 
widoczne są gołym okiem...

W tym roku podatnicy przekazali nam prawie 100 tysięcy złotych więcej 
w ramach odpisu 1% podatku. Przepięknie wszystkim Państwu dziękujemy!

Żródło: Opracowanie własne

Żródło: Opracowanie własne
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"MOC KOBIET"-
WYDARZENIE DLA
WSPARCIA HOSPICJUM
28 kwietnia br. odbyło się wydarzenie "Moc Kobiet" - dla kobiet i o kobietach,
zainicjowane przez kobiety z firm naszych Mentorów: Farm Frites Poland S.A.
(Katarzyna Majchrzak, Barbara Małszycka), ZWAE Sp. z o.o. (Agnieszka Klawczyńska)
oraz Profarm Lębork (Małgorzata Wolska). Głównym tematem wydarzenia było
zwrócenie uwagi na temat tego, jaka siła i moc drzemie w kobietach. W tym bardzo
pomogła p. Iwona Guzowska - gość specjalny wydarzenia. Całość prowadził p. Maciej
Miecznikowski. W trakcie ponad 2-godzinnego spotkania organizatorzy wręczyli
statuetki, wyróżniając kobiety z naszej społeczności. W pierwszym roku, inaugurującym
to cykliczne wydarzenie, nagrody otrzymały: p. Katarzyna Wach - dyrektor I LO im.
Stefana Żeromskiego w Lęborku oraz p. Agata Kozyr - Prezes Fundacji Lęborskie
Hospicjum Stacjonarne. Ogromną radością napawała organizatorów sala wypełniona
po brzegi paniami przybyłymi na to wydarzenie. Dochód z biletów i sprzedaży książek
autorstwa naszej mistrzyni (ponad 5 tys. złotych) zasilił konto fundacji i wsparł budowę
hospicjum. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Tygodnik Wprost.
Dziękujemy naszym Mentorom - Panom Prezesom - za organizację i sfinansowanie tego
wartościowego wydarzenia. Cieszymy się ze wspólnej pracy projektowej tych 3 firm!

W 2021 roku z tytułu różnych wydarzeń organizowanych na rzecz wsparcia
budowy hospicjum pozyskaliśmy łącznie ok. 200 tysięcy złotych!

W 2022 roku do grona firm regularnie
wspierających naszą fundację dołącza lęborska 
A-Lakiernia Sp. z o.o. - reprezentująca największą
skandynawską lakiernię proszkową Alackering AB

na polskim rynku.
 

Na zdjęciu od lewej: dyrektor zarządzający p. Nikodem Gabriel 
z prezes zarządu fundacji Agatą Kozyr.

Głównym Gościem wydarzenia była pani Iwona
Guzowska - kickbokserka, pięściarka, mistrzyni świata 

w tej dyscyplinie. Pani Iwona opowiadając o swoich
przeżyciach, dzieciństwie, sporcie i dokonaniach,

jednocześnie zwracała uwagę na to, jak wiele siły 
i mocy mamy my - kobiety. To było inspirujące spotkanie!

Dziękujemy

Dyrektorka I LO im. Stefana Żeromskiego 
w Lęborku p. Katarzyna Wach w swoim 

15-minutowym wzruszającym przemówieniu po
odebraniu nagrody "Moc Kobiet".

Organizatorki wydarzenia z nagrodzonymi kobietami. Od prawej:
Małgorzata Wolska (Profarm Lębork), Barbara Małszycka (Farm Frites Poland

S.A.), Agnieszka Klawczyńska (ZWAE Sp.z o.o.), Katarzyna Majchrzak 
(Farm Frites Poland S.A.), Agata Kozyr (Fundacja Lęborskie Hospicjum

Stacjonarne), Katarzyna Wach (I LO im. Stefana Żeromskiego).

Prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne -
Agata Kozyr - podzieliła się z publicznością swoimi

doświadczeniami i tym, co ją motywuje 
do działania. Dziękowała za dotychczas otrzymane

wsparcie, dzięki któremu powstaje nasz dom
hospicyjny.

Gdy się rozwijamy, to do przodu idą wszystkie działania związane z budową pierwszego 
w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego. Dlatego pragnąc podziękować firmom, 

które wspierają nas regularnie, umieściliśmy ich logotypy na ścianie bocznej budynku, która 
jest widoczna od razu przy wjeździe na działkę. Niech informacja 

o naszych Dobrodziejach będzie widoczna dla wszystkich odwiedzających to miejsce. 
Z chwilą, gdy nasz Dom już powstanie poświęcimy tej niezwykłej pomocy osobne miejsce.

Dziękujemy Wam cudowni Darczyńcy!
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"ŚCIANA DOBRODZIEJÓW"
POWSTANIE W SERCU HOSPICJUM
Ściana Dobrodziejów to wyjątkowy projekt. Wewnątrz budynku, w atrium, w samym
sercu domu na dwóch reprezentacyjnych ścianach zostanie umieszczonych 600 sztuk
tabliczek o wymiarach ok. 15 x 20 cm tzw. cegiełek premium. Z pomocą tej akcji
pragniemy uzbierać 3 miliony złotych. Na każdej tabliczce Dobrodziej może
pozostawić myśl, motto albo jakieś przesłanie. Może się podpisać. To wspaniała
pamiątka. Koszt takiej tabliczki to darowizna w wysokości 5.000 zł. To co jest jeszcze
bardzo wygodne w tej akcji to fakt, że można darowiznę przekazać w kilku
zadeklarowanych przez darczyńcę ratach, np. 10 x 500 zł.

Czujemy się ogromnie zaszczyceni, że ambasadorem tej akcji został 
p. Michał Babij, uznany przedsiębiorca z Lęborka. Człowiek, 
z którego doświadczenia wiele sami możemy czerpać. Dziękujemy!

"Trzeba sobie nawzajem pomagać - to naturalne
prawo" - La Fontaine

To tekst umieszczony na pierwszej tabliczce, której zakupu dokonali
Państwo Marianna i Michał Babijowie.

W trakcie Wiosennego Balu
Charytatywnego Goście nabyli

20 sztuk tabliczek na łączną
kwotę 100 tysięcy złotych!

Całkowita kwota jaka została
ofiarowana podczas balu była

rekordową jak dotychczas.
Dzięki hojności naszych Gości
pozyskaliśmy kolejne ponad 

216 tysięcy złotych!

Czasem słyszę od ludzi: „Chcę
pomagać, ale chcę pozostać

anonimowy.” Moje zdanie jest
odmienne. A dlaczegóż masz pozostać
anonimowy, drogi Darczyńco? Robisz

wspaniałą rzecz, pomagasz, aby
powstało historyczne miejsce. Miejsce,

którzy posłuży nie tylko lokalnej
społeczności ale nawet chorym 

z całego kraju. Bo jeśli u nas będzie
wolne miejsce, to z pomocy będzie

mógł skorzystać każdy potrzebujący,
który akurat się zgłosi. Zostaw więc 
po sobie ślad. A własna myśl, to co

grało w duszy w tym momencie, to coś
pięknego, co później mogą czytać
wszyscy. Stąd bardzo serdecznie

zapraszam do udziału w akcji "Ściana
Dobrodziejów".

Kontakt 661 100 342
 

Agata Kozyr - Prezes Fundacji
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Ambasador akcji "Ściana Dobrodziejów" 
pan Michał Babij podczas przemówienia
skierowanego do Gości Wiosennego Balu

Charytatywnego, który odbył się 21 maja br. 
w Pałacu w Godętowie. Tego dnia miało miejsce

uroczyste zainaugurowanie projektu.

WIZUALIZACJA PROJEKTU

Każdy Dobrodziej, który wesprze budowę hospicjum
poprzez "cegiełkę premium" otrzyma dodatkowo

ekskluzywne podziękowanie w w etui. Podczas balu
takie zostało wręczone Państwu Babijom. 

Bez wątpienia pierwsze skrzypce podczas aukcji na
Wiosennym Balu Charytatywnym odgrywały obrazy

pana Krzysztofa Grzesiaka, które zostały zlicytowane na
łączną kwotę 41 000 złotych. 

Na zdjęciu od prawej: Cecylia Grzesiak (żona malarza),
Robert Silski (redaktor Radia Gdańsk, konferansjer),

Wiesława Wojciechowicz (fundacja)

Zdecydowana większość stałego zespołu fundacji podczas Wiosennego Balu
Charytatywnego. Od lewej: Katarzyna Szwiec, Marzena Krupa-Pobłocka,

Aleksandra Raczyńska, Joanna Raczyńska, Agata Kozyr, Wioletta Grela, Jolanta
Lewna, Wiesława Wojciechowicz.
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Pola Nadziei to ogólnoświatowa akcja
poświęcona ruchowi hospicyjnemu 

i opiece paliatywnej.
Wiosną, gdy zakwitną żonkile nasi

wolontariusze już od czterech lat dzielą
się nimi z mieszkańcami 

w zamian za datki na budowę
pierwszego w powiecie lęborskim

hospicjum stacjonarnego.
 

W tych dniach szczególnie pamiętamy 
o osobach potrzebujących naszego

wsparcia, cierpiących.

LĘBORSKIE 
POLA NADZIEI

 

Napotkanym Darczyńcom podarowaliśmy
ok. 10.000 sztuk żywych żonkili. Żonkile

pozyskujemy od zaprzyjaźnionego
ogrodnika - pana Wojtka. To najlepsze

żonkile pod słońcem!

Lęborskie Pola Nadziei odbyły się 
w naszym powiecie już po raz szósty. 
Z roku na rok zataczamy akcją coraz

szersze kręgi. Wówczas cały nasz świat
mieni się na żółto.

W akcję zawsze angażują się
dziesiątki cudownych wolontariuszy.

To dorośli, młodzież i dzieci.

W tym roku Lęborskie Pola Nadziei
trwały dwa dni. W pierwszym dniu

kwestowaliśmy przy Lidlu i w mieście,
w drugim (niedziela) byliśmy przy
kościołach w naszym powiecie 

i kwestowaliśmy po mszach świętych.

Zebraliśmy ponad 
30 tysięcy złotych! 

To jak do tej pory najwyższa
kwota w ramach tej akcji.

W naszym hospicjum uruchomimy pierwszych 10 pokoi, w których
jednocześnie pomoc znajdzie 10-16 osób (w zależności od stanu

pacjenta). Rocznie tą liczbą pokoi zostanie zapewnione miejsce 
dla 200-250 osób z chorobą nowotworową 

w terminalnym stadium jej rozwoju.

Pobyt w hospicjum jest bezpłatny! Chory jest
przyjmowany zawsze na podstawie skierowania 

od lekarza rodzinnego lub lekarza onkologa.

Niezmiernie cieszą nas rzesze dzieci, które włączają się
do akcji za sprawą swoich nauczycieli 

w przedszkolach i w szkołach. Dziękujemy wszystkim
Pedagogom za trud włożony w przygotowania do

akcji!

Dziękujemy, że jesteście z nami 
i razem budujemy

 ten wspaniały DOM. 



Czy wiesz, że ...
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NIESIEMY POMOC osobom 
w zaawansowanym stadium choroby

nowotworowej. 
 Towarzyszymy, wspieramy 

i pomagamy przeżyć ostatnie chwile
OTULAJĄC PŁASZCZEM GODNOŚCI. 

Chorym i Ich Rodzinom 
DAJEMY WYTCHNIENIE.

Tworzymy to dzieło, by nieść pomoc osobom
cierpiącym i potrzebującym. 

By otulać płaszczem godności. 
 By rodzinom i bliskim dawać wytchnienie. 

By czynić wszystko, co tu się wydarzy 
w poczuciu służby drugiemu Człowiekowi. 

W poczuciu miłości do Niego.

Choć nie jesteśmy jeszcze placówką w pełni realizującą zadania z zakresu opieki hospicyjno-paliatywnej, to jako organizacja
pozarządowa udzielamy już realnie wsparcia osobom potrzebującym. Od kwietnia 2021 roku Fundacja Lęborskie Hospicjum
Stacjonarne, w partnerstwie z Powiatem Lęborskim i innymi organizacjami pozarządowymi realizuje projekt "Centrum Usług
Społecznych", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem
objętych jest 30 osób z chorobami przewlekłymi, 10 członków ich rodzin oraz 15 wolontariuszy. 

Projekt jest ogromnym wsparciem dla chorych i zakłada:

621 godzin
indywidualnych

konsultacji
psychologicznych

342 godziny masaży
dostosowanych do

indywidualnych potrzeb

wizyty 
u specjalistów 

opłacane w ramach
projektu

szkolenie dla
wolontariuszy z zakresu

opieki nad osobami 
z chorobami
przewlekłymi

szkolenie
dla seniorów 

z zakresu kompetencji
cyfrowych

#ZaadoptujSkrzynkę

Na naszym stanie pojawiły się nowe
skrzynki kwestarskie, które pro bono
wykonała dla nas firma Eko-Laser 

z Bożepola. Bardzo serdecznie
dziękujemy naszym Dobrodziejom 

za nieustanne wsparcie nas podczas
różnych wydarzeń,

 

Osoby zainteresowane
umieszczeniem takich skrzynek 
w swoich punktach handlowych

serdecznie zapraszamy do kontaktu.
To kolejna, bardzo ważna, forma

wsparcia w pozyskiwaniu środków
na budowę pierwszego w powiecie
lęborskim hospicjum stacjonarnego.

Skontaktuj się z nami!

Udział w projekcie 
"Centrum usług społecznych"

Anna Wiśniewska-Rój
tel. 601 232 414

Darowizny indywidualne, fanty 
na licytację
Marzena Krupa-Pobłocka
tel. 506 072 952

Skrzynki kwestarskie

Wioletta Grela
tel. 609 020 046



N U M E R  2  /  L I P I E C  2 0 2 2

S T R O N A  1 2

1.500.000 PLN
To kwota brutto, która brakuje nam do

zakończenia II etapu budowy - stanu surowego
zamkniętego tzn. dokończenia zadaszenia

(blacha + okna dachowe) i wykonania stolarki
zewnętrznej (okna i drzwi).

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?

ALBO
ALBO

ALBO

ALBO

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

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

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... Prosimy dziś bardzo Ciebie, wesprzyj to dzieło, abyśmy mogli kontynuować prace
budowlane.

JAK WESPRZEĆ?
NR KONTA: 61 1240 3800 1111 0010 7064 5229

PRZEKAŻ NAM SWÓJ 1% PODATKU - KRS 0000642101
www.fundacja-lhs.org +48 661 100 342 https://facebook.com/FundacjaLHS


