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Lp.

Działanie

Koszty

I.
1.

DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI
Dane fundacji:
Fundacja „Światło”

-

ul. Grunwaldzka 64
87–100 Toruń
tel./fax. 56 651 12 17
KRS: 0000183283 (data wpisu: 17 grudnia 2003)
REGON: 871693371
2.

Skład Zarządu:
-

Janina Mirończuk – Prezes Zarządu
ul. Powstańców Wielkopolskich 39
87–100 Toruń

Beata Sobczak – Członek Zarządu
ul. Przy Kaszowniku 39/38
87-100 Toruń

Maria Centkowska – Członek Zarządu
ul. Dojazd 4A/41
87–100 Toruń
3.

Cele statutowe:
1.

podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków

podopiecznych wszystkich

jednostek organizacyjnych Hospicjum „Światło“, także
zwiększanie liczby beneficjentów objętych

specjalistyczną

opieką,
2.

promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk
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związanych z Hospicjum „Światło“,
3.

łamiąca stereotypy edukacja poprzez propagowanie idei
hospicyjnej,

ze

szczególnym

uwzględnieniem

roli

pielęgniarek i pielęgniarzy w opiece długoterminowej,
4.

szkolenie

i

doskonalenie

umiejętności

personelu

medycznego i administracyjnego ruchu hospicyjnego,
5.

propagowanie właściwego stosunku do osób wskutek
choroby

bądź

trwałego

kalectwa

wyobcowanych

społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji,
6.

inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w
dziedzinach

ochrony

zdrowia,

opieki

społecznej

i

rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ze szczególnym
naciskiem na opiekę paliatywną / hospicyjną.
7.

działalność kulturalna służąca integracji i wspieraniu
ciężko chorych i niepełnosprawnych

II.

ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM REALIZACJI
CELÓW STATUTOWYCH

1.

AKADEMIA WALKI Z RAKIEM
Akademia Walki z Rakiem, dzięki swojej szerokiej i unikatowej ofercie wspiera chorych na nowotwory w zwycięskim boju o zdrowie i życie!
Pobudza do walki, obalając schematyczne myślenie na temat choroby i
leczenia.
Pacjentom i ich rodzinom pomaga bezpiecznie rozładować negatywne
emocje i poradzić sobie z tą trudną sytuacją. AWzR wypełnia istotną
niszę na rynku świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjent częstokroć
pozostawiany jest sam sobie z własną wiedzą na temat diagnozy oraz
lękiem, co do dalszych rokowań. Swoim osłabieniem psychicznym daje
nowotworowi większą szansę na opanowanie swojego organizmu
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zamiast wziąć się z nim za bary, spróbować z nim walczyć i… wygrać!
Akademia Walki z Rakiem uzupełnia leczenie medyczne, ale nie
zastępuje go!
Prowadzenie poradnictwa współwinansowały:

1.1

-

UM Poznań – Oddział Poznań

-

UM Warszawa – Oddział w Warszawie

-

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Oddział Warszawa

Akademia Walki z Rakiem Poznań:

Dotacja: 51 000,00 zł

W 2010 roku Akademia Walki z Rakiem Oddział w Poznaniu Koszty: 50 102,00 zł
zrealizowała

szereg

spotkań

indywidualnych

oraz

grupowych,

warsztatów terapeutycznych oraz akcji jednorazowych. Świadczenia
naszym pacjentom udzielane są w budynku Centrum Psychoterapii
Integralnej przy ul. Wierzbięcice 18/5.
•

Łącznie udzielono 1641 porad indywidualnych i grupowych.

•

Łącznie objęto opieką 555 osób.

Akcje i działania Akademii Walki z Rakiem
•

Warsztaty wg. Programu Simontona - Program Simontona jest to
poznawczo-behawioralny program psychoterapii przeznaczony dla
pacjentów onkologicznie chorych oraz ich najbliższych, stawiający
sobie za cel poprawę funkcjonowania emocjonalnego pacjenta,
wzrost zaangażowania w proces leczenia, poprawę komunikacji z
otoczeniem itp. Jest to program o udokumentowanej skuteczności,
z powodzeniem stosowany w licznych ośrodkach onkologicznych
na całym świecie.

•

Szkoleniowa sesja Programu Simontona w Białym Dunajcu –
Sesja odbyła się w dniach od 20 do 25 maja 2010 roku. Spotkania
prowadzili: mgr Joanna Zapała oraz dr n. med. Maciej Skibiński.

•

Warsztaty asertywności - Warsztat adresowany do wszystkich
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uczestników

Akademii

Walki

z

Rakiem

zainteresowanych

rozwojem umiejętności otwartego wyrażania swoich postaw,
potrzeb i emocji oraz egzekwowania praw, po to, aby zadbać o
siebie i czuć się komfortowo w relacjach interpersonalnych. Osoby
prowadzące: Agata Katrusiak, Anna Kic – studentki IV roku
psychologii, UAM.
•

Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem – Z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem, członkowie AWzR w
Poznaniu byli gośćmi Wielkopolskiej Telewizji Kablowej dzięki
czemu, mogliśmy dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

•

Kampania 1% - przez cały marzec i kwiecień informowaliśmy o
naszej działalności podczas Kampanii 1% zorganizowanej przy
współpracy z poznańskim Starym Browarem. Dzięki plakatom,
spotom reklamowym wyświetlanym w Starym Browarze wielu
poznaniaków mogło zapoznać się z naszą ofertą. Dodatkowo
Kampania 1% została wzmocniona poprzez pracę naszych
wolontariuszy, którzy w koszulkach Akademii Walki z Rakiem w
marcowe i kwietniowe weekendy rozdawali w Starym Bowarze
ulotk informujące o naszej działalności. Na poznańskich ulicach
zawisło 14 billboardów reklamujących AWzR.

•

Wystąpienia i publikacje – Na początku kwietnia 2010 roku, dr .
med. Maciej Skibinski współpracujący z Akademią Walki z Rakiem
był gościem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, gdzie
wygłosił wykład dla studentów Wydziału Studiów Edukacyjnych
na temat profilaktyki zdrowego stylu życia.

•

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) - grupa zamknięta, czas
trwania grupy 15 sesji. Grupa przeznaczona jest dla osób:
doświadczających choroby nowotworowej będących członkami
rodzin lub opiekunami osób chorych na raka.

•

Tydzień Zdrowia - Konferencja ”Zwrotnik Raka. Epizod V.
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Razem możemy więcej - W ramach projektu „Korzystne
Połączenia” w dniach 01.10.2010 – 04.10.2010 odbył się „Tydzień
Zdrowia”. Projekt został zrealizowany w Starym Browarze w
Poznaniu. Podczas kampanii postaraliśmy się:
- przedstawić problematykę form pomocy terapeutycznej wobec
chorych

onkologicznie,-

dokonać

prezentacji

organizacji

pozarządowych związanych z onkologią i psychoonkologią,
- podyskutować na temat wspólnych działań na rzecz osób chorych
onkologicznie,
- stworzyć okazję do wzajemnego poznania oraz dialogu na temat
efektywności i różnorodności działań wobec osób chorych
onkologicznie,
- zaprosić do udziału w wykładach, warsztatach, konsultacjach
oraz spektaklu „Lewa wspomnienie prawej”.
Głównym elementem projektu była konferencja pt. ZWROTNIK
RAKA. Epizod V. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, która miała
miejsce 2 października 2010 roku.

•

Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych – w dniach od 6
do 11 września 2011 roku w akcji zorganizowanej przez Urząd
Miasta Poznania wzięło udział ponad 70 organizacji z III sektora.
Podczas tej akcji poznaniacy mogli skorzystać z „drzwi otwartych”,
które miały miejsce w Akademii w Poznaniu i zapoznać się z naszą
działalnością nie tylko teoretycznie, ale także praktycznie.
Poznaniacy mogli wziąć udział w zajęciach z muzykoterapii, jogi
leczniczej oraz sesji biofeedback. Uwieńczeniem tygodnia była
impreza na Placu Wolności, gdzie pojawiły się stoiska pełne
niespodzianek, zorganizowane zostały występy na scenie, pokazy,
happening. Nie zabrakło także stoiska Akademii Walki Z Rakiem.
Licznie przybyli goście mogli uzyskać informacje na temat tego co
robimy, gdzie nas szukać, na jaką pomoc można liczyć, mogli też

7

Fundacja
„Światło”
ul. Grunwaldzka 64,
87-100 Toruń
tel. (56) 651 12 17
e-mail: fundacja@swiatlo.org
www.swiatlo.org
NIP: 956-211-56-64 KRS: 0000183283 REGON: 71693371

PKO S.A. O/Toruń: 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
uraczyć się małym poczęstunkiem. W wydarzeniu wzięło udział
ponad 3 tysiące Poznaniaków, wolontariuszy, aktywistów.
•

Udział w konferencjach - W listopadzie 2010 roku przedstawiciele
Akademii Walki z Rakiem w Poznaniu wzięli udział w konferencji
dotyczącej

Arteterapii

zorganizowanej

przez

Uniwersytet

Medyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Akademie
Sztuk Pięknych. Nasze wystąpienia spotkały się z bardzo dużym
zainteresowaniem ponieważ jako nieliczni prezentowaliśmy nasza
pracę praktyczną a nie tylko teorię dotyczącą arteterapii.

•

Sprzedaż świątecznych kartek

- że w zorganizowanej przez

Fundację Światło Odział w Poznaniu, zbiórce publicznej, która
miała miejsce w dniach od 1.12 go 23.12.2010 roku, zebraliśmy
2 850 zł. Cała zebrana kwota została przeznaczona na spotkania
indywidualne
terapeutami,

oraz

warsztaty

spotkania

z

grupowe

z

filozofem-etykiem,

psychologami
z

i

dietetykiem,

warsztaty z muzykoterapeutą oraz wizażystką-kosmetologiem oraz
zajęcia

z

jogi.

Wolontariusze

Fundacji

sprzedawali

kartki

świąteczne - cegiełki we wszystkie grudniowe weekendy aż do 23
grudnia. W pozostałe dni puszki na kwestę i kartki były dostępne
w punktach informacyjnych Starego Browaru oraz wybranych
sklepach Starego Browaru. Karty zostały zaprojektowane przez
zaprzyjaźnionych artystów: Magdę Wolną, Adę Buchholc, Agatę
Marszałek i Mariannę Sztymę. Kartka cegiełka kosztowała 5
złotych.
•

Spotkanie wigilijne – tradycyjnie już w okresie przedświąteczny w
Akademii Walki z

Rakiem w Poznaniu zorganizowane zostało

spotkanie wigilijne, podczas którego nasi podopieczni a także
osoby związane z AWzR i Fundacją „Światło” mogli złożyć sobie
nawzajem życzenia i spędzić wspólnie parę miłych chwil.
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•

Ekipa nie tylko od Święta – Od listopada Akademia Walki z
Rakiem realizuje projekt we współpracy z Kompanią Piwowarską.
W ramach przekazanych środków przeprowadziliśmy drobne
remonty oraz zakupiliśmy elementy wystroju Akademii Walki z
Rakiem.

Dofinansowanie

pozwoliło

nam

także

prowadzić

warsztaty terapeutyczne i spotkania indywidualne w ostatnich
miesiącach 2010 roku. Ponadto dzięki funduszom mogliśmy
rozpocząć warsztaty fotograficzne. Ten etap projektu realizowany
jednak jest w 2011 roku.
Wolontariat AWzR
W Akademii Walki z Rakiem prężnie działa wolontariat, który
organizuje szereg akcji (m.in. sprzedaż świątecznych kartek,
Kampania 1%) a także pomaga przy bieżących pracach związanych
z funkcjonowaniem Akademii Walki z Rakiem oraz Fundacji
„Światło”. Wolontariusze pomagają w dużym stopniu w promocji
AWzR poprzez roznoszenie ulotek i rozwieszanie plakatów w
publicznych i prywatnych ośrodkach zdrowia oraz miejscach, gdzie
mogą

spotkać

potencjalnych

odbiorców

naszych

projektów.

Koordynatorem grupy wolontariuszy jest Katarzyna Kośniewska.
1.2

Akademia Walki z Rakiem Wrocław:

-

Ze względu na długotrwałą chorobę Koordynatora akademia nie
prowadziła działaności.
1.3

Akadamia Walki z Rakiem Warszawa:

Dotacja: 25 000,00 zł

-

Warsztaty psychoedukacyjne dla osór chorych (6 grup),

-

warsztaty

psychoedukacyjne

dla

osób

(weekendowe)
-

warsztaty z pracownikiem socjalnym (4 grupy)

-

warsztaty z dietetykiem (2 grupy)

-

warsztaty z wizażystką (2 grupy)

-

rehabilitacja (2 razy w tygodniu przez cały rok)

Koszty:

wspierajacych - z dotacji: 24 820,00 zł
- środki własne: 4 653, 58 zł
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-

porady psychologiczne

-

porady dietetyczne

-

co miesiąc (przez cały rok) spotkania Klubu Pacjenta (2
grupy)

-

warsztaty plastyczne techniką decoupage (raz w tygodniu
przez cały rok)

-

wycieczka jednodniowa do Sandomierza dla uczestników
Akademii

1.4

-

opłatkowe spotkanie dla wszystkich uczestników Akademii

-

przez cały rok, raz w miesiącu superwizja dla prowadzących

Akademia Walki z Rakiem Toruń:
1.

Prowadzenie

zajęć

indywidualnych

Koszty: 27 844, 87 zł
i

grupowych

z

pacjentami AWzR,

2.

Organizacja Ogólnopolskiej Konferencji Pt.: „Wygraj z
Rakiem- V rok AWzR” – program konferencji był połączony z
obchodami V-lecia działań Ogólnopolskiej Sieci Akademii
Walki z Rakiem,

3.

W działania toruńskiej Akademii Walki z Rakiem zostały
włączone takie formy terapii jak :
-

choreoterapia;

-

arteterapia;

-

zajęcia gimnastyczne- basen;

-

warsztaty makrobiotyczne;

4. W ramach miesiąca walki z chorobami nowotworowymi
zaprosiliśmy mieszkanki Torunia na niezwykły monodram pt:
„Lewa, wspomnienie prawej” w wykonaniu aktorki z Teatru
W. Horzycy z Torunia,
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5.

Podopieczni

akademii

uczestniczyli

w

w

ramach

jednodniowych

zajęć

warsztatach

grupowych
w

Zamku

Bierzgłowskim,

6.

Podopieczni akademii kilkakrotnie wspólne wychodzili do
kina i teatru,

1.5

Akademia Walki z Rakiem Gdańsk:

-

Filia Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem

1.6

Akademia Walki z Rakiem Częstochowa:

-

W ramach działalności Akademii Walki z Rakiem w Częstochowie
odbyły się również następujące spotkania:
-

20 kwietnia 2010 r - okolicznościowe spotkanie wielkanocne

-

15 czerwca 2010 r – grill dla członków Akademii i przyjaciół

-

28

sierpnia

2010

r

–

udział

w

wystawie

organizacji

pozarządowych w ramach Dni Częstochowy
-

udział przedstawiciela Akademii w spotkaniach Uniwersytetu
Trzeciego

Wieku

działającego

przy

Politechnice

Częstochowskiej i Akademii Jana Długosza

Działalność AWzR promowana była również w:
-

stała rubryka – Biuletyn Hospicjum Częstochowskiego Palium

-

audycje w radiu Jasna Góra

-

spotkania informacyjne o Akademii z pacjentami na oddziałach
onkologicznych w częstochowskich szpitalach

1.7

Akademia Walki z Rakiem Sanok:

-

Odział w Sanoku w trakcie działań organizacyjnych.
1.8

Akademia Walki z Rakiem Szczecin:

-

W roku 2010 prowadził działalność psychoonkologiczną.
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1.9

Akademia Walki z Rakiem Gdynia:

-

1. Prowadzenie grup terapeutyczno - psychoedukacyjnych:
Grupy prowadzone w okresie realizacji zadania, prowadzone zgodnie
ze standardami pracy odbywały się w zamkniętym cyklu. Spotkania z
terapeutą, psychologiem odbywały się co tydzień i trwały 2 godziny.
W sumie w roku 2010 odbyło się 39 spotkań grupowych w wymiarze
78 godzin podczas których pacjenci Akademii Walki z Rakiem swój
czynny udział brali 136 razy. Spotkania zawsze prowadziło dwóch
terapeutów. Dodatkowo warsztaty psychologiczne odbywały się
podczas wyjazdów plenerowych organizowanych przez Fundację. W
warsztatach tych brało udział 20 osób w wymiarze 50 godzin.
Grupa wsparcia dla rodzin
Bliscy, członkowie rodzin preferowali kontakt indywidualny z
psychologiem. Z indywidualnego kontaktu z psychologiem Akademii
Walki z Rakiem skorzystało w 2010 roku 8 osób, będących bliskimi
chorych, ok. 5 osób zaś korzystało z innych aktywności - głównie zajęć
ruchowych na które uczęszczali wraz ze swoimi chorymi- bliskimi.
2. Konsultacje specjalistyczne :
A. Porady specjalistów w zakresie: dietetyki, fizjoterapii, warsztaty
psychologiczne (inne niż terapia), terapia manualna.
W okresie realizacji projektu odbyło się 295 godzin w/w porad.
Godzinowy rozkład zajęć kształtował się następująco:
-

Konsultacje dietetyczne – 26 godziny

-

Zabiegi fizjoterapeutyczne – 186 godzin

-

Warsztaty psychologiczne – 5 godzin

-

Terapia manualna – 79 godzin

B. Terapia ruchowa w zakresie: marsze Nordic Walking, Izolacje- Body
Work, Choreoterapia
W okresie realizacji projektu odbyło się 163 godziny zajęć w skali
roku . Godzinowy rozkład zajęć kształtował się następująco:
-

Marsze Nordic Walking – 30 godzin
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-

Izolacje - Body Work – 50,5 godziny

-

Choreoterapia – 82,5 godziny

3. Obchody ważnych dni i wydarzeń istotnych z punktu widzenia
AWzR, połączone z promocją miasta jak i aktywności Fundacji:


Współpraca za Stowarzyszeniem Magnolia przy akcji
promocyjnej w hipermarketach nt.: problematyki
nowotworowej.



Dzień Otwarty gdyńskiej Akademii.



Spotkanie z cyklu ”Jak zdarza się szczęście”.



Promocja miesiąca walki z rakiem piersi poprzez
uczestnictwo w Marszu Różowej Wstążki.



Spotkanie opłatkowe /wigilia dla Podopiecznych
AWzR.



Współorganizowanie rejsu wycieczkowego po Zatoce
Gdańskiej

dla

podopiecznych

Fundacji

wraz

z

Fundacją Szkwał.
1.10

Akademia Walki z Rakiem Łódź:

-

W roku 2010 działalność Akademii w Łodzi była zawieszona.
1.11

Konferencja 18 maja 2010 roku „ Wygraj z Rakiem - V lat Akademii Dotacja: 4 000,00 zł
Walki z Rakiem” Hotel Filmar w Toruniu,

Koszty:

Program konferencji:

z dotacji: 4 000,00 zł

10.00-10.15 - Rozpoczęcie konferencji

środki własne: 19 727, 14 zł

10.15-11.00 - Wykład „Diagnoza-początek czy koniec; spotkanie, na
które nie jesteśmy przygotowani”, dr Igor Madej, Dolnośląskie
Centrum Onkologii, Rzecznik Praw Pacjenta
11.00-11.45 - Wykład „Filozoficzne aspekty spotkania z człowiekiem
cierpiącym”, dr Stefan Szary, dr filozofii, wykładowca WSEiT w
Poznaniu
11.45-12.15 - przerwa kawowa
12.15-13.00 - Wykład „Żywienie w wyniszczeniu nowotworowym”- dr
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nauk biologicznych, dietetyk Jolanta Nalewaj,
13.00-13.45 - Wykład „Wsparcie psychospołeczne osób chorych
onkologicznie oraz ich bliskich na podstawie pracy Akademii Walki z
Rakiem”- Joanna Zapała, psychoonkolog, Kierownik Programowy i
Merytoryczny Ogólnopolskiej Sieci AWzR.
13.45-14.00 - Podsumowanie konferencji
14.00- 15.00 - Poczęstunek
1.12

Monodram ”Lewa wspomnienie prawej”:

Koszty: 1 500,00 zł

W ramach miesiąca walki z chorobami nowotworowymi Fundacja
zaprosiła kobiety na monodram "Lewa wspomnienie prawej". Spektakl
odbył się 27 października 2010 w Klubie Lizard King.
Fundacja „Światło” w Toruniu, w październiku, miesiącu walki z
chorobami

nowotworowymi

zaprosiła

Panie

na

monodram

„Lewa wspomnienie prawej”. Ta szczególna sztuka w wykonaniu
aktorki Teatru W. Horzycy Pani Teresy Stępień-Nowickiej może mieć
wpływ na życie wielu kobiet. Monodram przedstawiony był 27
października 2010 roku o godz. 18.00 w Klubie Lizard King w
Toruniu, ul. Kopernika 3.
Wielokrotnie niewiele możemy zrobić dla drugiego człowieka.
W tym przypadku możemy edukować dając szansę na zdrowe życie.
1.13

Folder Akademii Walki z Rakiem

Koszty uwzględniono w

Został wydany folder dotyczący działalności Akademii Walki z punkcie 1.4
Rakiem, w którym zostały zawarte informacje o prowadzonej
działalności przez poszczególne oddziały akademii.
2.
2.1

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY FUNDACJI „ŚWIATŁO“
Wsparcie finansowe ZOL-u:

Koszty: 214 635, 07 zł

W tym przekazane wsparcie finansowe w związku z trudną sytuacją
Zakładu w kwocie 100 000,00 zł
2.2

Nowy budynek:

Koszty: 97 975, 98 zł

15 listopada 2011 roku oddano do użytku nowy obiekt przekazany na
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mocy umowy użyczenia Fundacji „Światło“w którym znajduje się Powyższe koszty
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla pacjentów w stanie apalicznym.

uwzględniono w pozycji 2.1

Budynek powstał dzięki przychylności Prezydenta Miasta Torunia oraz
Radnych Torunia.
Fundacja wyposazyła budynek w niezbędny sprzet, który nie został
uwzgledniony w budżecie projektu.
2.2

Rehabilitacja:

Koszty: 892, 00 zł

Udział w turnusie rehabilitacyjny podopiecznego fundaci, osoby
wybudzonej ze śpiączki. Pobyt w ośrodku w Ciechocinku.

Powyższe koszty
uwzględniono w pozycji 2.1

2.3

Zajęcia grupowe-polisensoryczna neurostymulacja:

Koszty uwzględniono w

Fundacja „Światło“ wsparła ZOL w postaci zakupu materiałów na pozycji 2.1
zajęcia grupowe, odżywek dla pacjentów, wyjścia terapeutyczne,
fototapety do pokojów pacjentów.
Organizacja zajęć grupowych:
- urodziny pacjentów,
- odwiedziny rycerzy z bractwa kurkowego,
- Dzień Matki połączoy z wizażem,
- święta okolicznosciowe,
- wizyta grup tanecznych,
-

Dr Clown, odwiedziny grupy muzycznej,

-

wyjście na Motoarenę,

- Wyjazd na Barbarkę,
2.4

Klip piosenki „Śpię“ J. Bończyk i Z. Krzywański.

-

Obrazek do utworu "Śpię" pochodzącego z najnowszej płyty zespołu
Bończyk i Krzywański. Materiał filmowy został zarejestrowany 2 X
2010 r. podczas koncertu w studiu koncertowym programu trzeciego
Polskiego Radia. Obrazy przedstawiają podopiecznych toruńskiej
Fundacji "Światło", którzy stali się inspiracją do powstania utworu.
3.

HOSPICJUM „Światło“
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Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum "Światło" im. Jana Pawła II został
założony 15 lat temu przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.
Placówka niesie
wszystkim

na

pomoc
choroby

osobom nieuleczalnie
nowotworowe.

chorym, przede

Zespół

pielęgniarek

i

wolontariuszy zapewnia im opiekę i serdeczną, rodzinną atmosferę,
godne warunki dożycia i umierania.
3.1

Projekt:

Koszty uwzględniono w

1. W ramach projektu „Szkolenie wolontariuszy na potrzeby punkcie 5.3 oraz 5.5
Światła“

dofinansowanego

przez

Urząd

Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało przeszkolonych
70 osób, osoby te po zakończeniu kursu i pomyślnie zdanym
egzaminie otrzymają certyfikat Wolontariusza Medycznego.
(więcej punkt 5.3 )

2. Podopieczni Hospicjum „Światło” (wraz z jego filiami) otrzymają
lepszą niż dotąd opiekę dzięki wyposażeniu pielęgniarek sprzęt
medycznym. Chorzy skorzystają z nieodpłatnego wypożyczania
sprzętu.

Zaś

dystrybucja

materiałów

promujących

ideę

hospicyjną pomoże zmniejszyć społeczne piętno ciążące na jej
podopiecznych oraz zwiększyć grupę beneficjentów. (więcej
punkt 5.5)
3.2

Fundacja zakupiła na potrzeby Hospicjum „Światło“:

Koszty: 19 830, 70 zł

- łóżka
- krajalnicę
Opłaciła studia podyplomowe dla jednego z pracowników hospicjum
3.3

Udział

dzieci

osieroconych,

będących

pod

opieką

Funduszu Koszty uwzględniono w

Stypendialnego Kaganek w letnich koloniach. (więcej punkt 4.1 oraz punkcie 4.1 oraz 5.2
5.2)
3.4

Udział w ogólnopolskiej akcji „Głosy dla Hospicjum“ w ramach, której Koszty uwzględniono w
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został wystawiony spektakl „Miasto Aniołów II - Anatomia miłości“

3.5

punkcie 5.4

Pola Nadziei - Ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest Koszty uwzględniono w
solidaryzowanie się z osobami chorymi na raka.

4.

punkcie 6

KAGANEK
Fundusz Stypendialny Kaganek jest inicjatywą mieszczącą się w
ramach kompleksowego realizowania misji Fundacji ŚWIATŁO, którą
jest wspomaganie osób ciężko chorych niepełnosprawnych oraz ich
najbliższych. Większość zadań skupia się na wspieraniu działań
pomocowych dla osób znajdujących się w stanach zdrowotnych, w
których medycyna nie daje szans na wyzdrowienie. W takiej sytuacji
istotne okazuje się zapewnienie odpowiedniej opieki pielęgnacyjnej, ale
też właściwe wsparcie psychologiczne. Jednak zarówno w czasie
choroby pacjenta, jak i po jego śmierci ważne jest, żeby udzielić
pomocy również jego rodzinie. Szczególnie, kiedy po utracie jednego
lub obojga rodziców pogarsza się często sytuacja materialna, a co za
tym idzie również możliwości edukacyjne, rozwijania zainteresowań

4.1

Wyjazd wakacyjny na żagle dla 15 podopiecznych Kaganka”

Koszty: 5 005, 36 zł

17 podopiecznych wraz ze sternikami z Yacht Klubu Toruń
(współorganizatorami rejsu) oraz opiekunami z Fundacji „Światło”
pokonali trasę od Giżycka, przez Sztynort, Mamerki i Zimny Kąt.
Podczas rejsu, oprócz zasmakowania przygody żeglarskiej, dzieci
zwiedziły śluzę na Kanale Mazurskim, i bawiły się podczas licznych
zabaw i ognisk.
4.2

Wyjazd do Zakopanego:

Koszty uwzględniono w

W czasie tygodniowego pobytu w Zakopanym, 30 dzieci wraz z punkcie 5.2
opiekunami zwiedziły najpopularniejsze miejsca Zakopanego okolic.
Nie obyło się bez spaceru do Doliny Kościeliskiej i do Morskiego Oka.
Odwiedziliśmy również jakże wszystkim znaną Gubałówkę, z której
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obserwowaliśmy piękną panoramę Tatr. Dzieci zjechały tam ze
zjeżdżalni grawitacyjnej, jednej z najpopularniejszych w Zakopanym.
Dzięki temu, że cały czas dopisywała nam pogoda, wjechaliśmy na
Kasprowy Wierch, z którego z częścią dzieci schodziliśmy na
przepiękną Halę Gąsienicową. Tułaczką nie było końca, mimo
bolesnych nóg, dzieci miały niesamowicie dużo energii, którą
staraliśmy się rozładować wieczorem podczas wizyty w Aqua Parku i
podczas zabaw przy ognisku.
4.3

Zakup aparatu cyfrowego dla jednej z podopiecznych funduszu:

Koszty: 464, 97 zł

Fundacja zakupiła aparat cyfrowy dla jednej z podopiecznych
Kaganka. Aparat był wielkim marzeniem dziewczynki, która przez
wiele lat chorowała onkologicznie.
4.4

Wycieczka do Jura Parku w Solcu Kujawskim dla 21 podopiecznych:

Koszty: 1 245, 46 zł

W kwietniu 21 podopiecznych Kaganka, dzięki dofinansowaniu z
Fundacji „Hospicyjnej” spędziło wyjątkowy dzień w Solcu Kujawskim.
Dzieci zwiedziły JuraPark- dzięki profesjonalnemu przygotowaniu
przewodnika mogły usłyszeć ciekawe opowieści o prehistorii, życiu
dinozaurów i ich zwyczajach. Wspólnie obejrzeliśmy bogatą kolekcję
skamieniałości i kości dinozaurów oraz galerię zdjęć w Muzeum Ziemii
im. Karola Sabatha.
Dzieci wzięły udział również w warsztatach paleontologicznoplastycznych ( malowanie modeli + płukanie złota) poprzedzonych
krótkim wykładem- zajęcia miały na celu utrwalenie wiedzy o
dinozaurach.
4.5

Zakup 35 paczek świątecznych:

Koszty: 1 499,87 zł

Fundacja przygotowała 35 paczek świątecznych, które zostały
przekazane

dzieciom

objętych

opieką

Kaganka.

W

paczkach

znajdowały się słodycze, zabawki i materiały szkolne.
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4.6

Pomoc materialna (dary żywnościowe, ubrania)- dwoje dzieci objętych funduszem:

Fundacja cyklicznie w ciągu roku wspierała materialnie jedną z
osieroconych rodzin, w której są dwie podopieczne Kaganka. Wsparcie
polegało na dostarczaniu żywności (Bank Żywności) oraz ubrań i
zabawek dla dziewczynek.
5.
5.1

UDZIAŁ W PROJEKTACH:
„Obdarowani

osieroceni

najbliższych”,

projekt

–

szkolenie

dla

dofinansowany

ze

osób

po

środków

stracie Dotacja: 5 390,00 zł
Urzędu Koszty:

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

z dotacji: 5 390,00 zł

Osierocenie jest stanem psychicznym który występuje u człowieka po środki własne: 2 988, 80 zł
stracie bliskiej osoby. W zależności od tego jaką „ wartość” dla
osieroconego stanowi osoba zmarła- możemy mówić o różnych
„stylach” osierocenia. Najbardziej powszechnym stylem z którym
spotykamy się w naszej codziennej pracy w hospicjum, występującym
zwłaszcza wśród osieroconych małżonków jest „styl” bolesny- pojawia
się wówczas gdy zmarły stanowił dla osoby osieroconej wielką
wartość- zarówno w sensie emocjonalnym jak i poznawczym, ten styl
osierocenia wiąże się z

długotrwałą j terapią , większość rodzin,

małżonków dotkniętych tym problemem nie może samodzielnie wrócić
do równowagi psychicznej dlatego tak ważna jest dla tych osób pomoc
terapeutów i duchownych. Czas trwania okresu osierocenia to zwykle
około roku, choć bywa, że wydłuża się nawet do czterech lat.
Pod opieką Hospicjum „ Światło” obecnie jest 35 rodzin osieroconych.
Rodziny pochodzą zarówno z miasta Torunia jak i z okolic ( Brodnica,
Chełmża, Kończewice, Kowalewo- Pomorskie ).
W projekcie weźmie udział 20 małżonków, rodziców osieroconych
przez swoich bliskich w Hospicjum„ Światło”. W wyborze grupy
kierowaliśmy się okresem trwania osierocenia, w przypadku tych 20
osób jest on bardzo krótki, bo nie dawno stanęli oni w obliczu śmierci
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bliskiej im osoby. Stąd wiemy, że wyjazd szkoleniowy będzie dla tych
osób niezwykle pomocny zarówno pod względem edukacyjnym jak i
terapeutycznym.
Cele wyjazdu szkoleniowego :
- psychoedukacja beneficjentów zadania na temat: Poczucia straty w
sferze:
•

poznawczej

•

emocjonalnej

•

behawioralnej

- wskazanie jak ważna jest pomoc w trudnym okresie osamotnienia po
stracie bliskiej osoby, poprzez podstawową wiedzę o przeżywaniu
żałoby, a także udział w grupach wsparcia lub pomoc indywidualną
oferowaną przez Hospicjum „ Światło” dla rodzin pacjentów oraz dla
wszystkich osób, które przezywają osierocenie i żałobę
- edukacja na temat etapów żałoby, zrozumienie naturalnego jej
procesu,
- możliwość weryfikacji i opracowanie swoich doświadczeń w grupie
innych osieroconych- pokazanie, że przeżywane uczucia po stracie są
czymś naturalnym, co trzeba przeżyć dla powrócenia do równowagi
- zintegrowanie rodzin osieroconych, wsparcie emocjonalne i duchowe
oraz praktyczna pomoc.
5.2

„Socjoterapeutyczny wyjazd dzieci osieroconych do Zakopanego”, Dotacja: 7 200, 00 zł
projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Koszty:
Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
Organizacja

wypoczynku

letniego

z dotacji: 6 782,00 zł
dla

dzieci

osieroconych środki własne: 10 156, 20 zł

wychowywanych przez jednego ze swoich rodziców, bądź opiekuna środki własne poniesione
prawnego.

przed realizacją projektu:

Problem osierocenia dzieci jest coraz częstszym zjawiskiem w naszej 3 500, 00 zł
rzeczywistości, w większości przypadków osierocone dzieci trafiają do
rodzin zastępczych bądź Domów Dziecka, w których ich potrzeby
indywidualne są pomijane ze względu na liczebność dzieci objętych
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opieką.
„Kaganek” tak nazywa się inicjatywa realizowana w Fundacji „
Światło”, skupia wokół siebie dzieci,

których rodzic, zmarł w

Hospicjum „ Światło” bądź był pacjentem w opiece domowej
hospicjum.
Pomoc jaką najczęściej fundacja udziela dzieciom w „Kaganku”, to
przede wszystkim wsparcie psychologiczne i materialne t.j. (wyprawki
do szkoły, zakup odzieży, artykułów higienicznych). W obecnej chwili
Kaganek skupia wokół siebie 48 dzieci w wieku od 3 do 20 lat. Dzieci
pochodzą z Torunia i z gminy Toruń.
W realizacji zadania weźmie udział 30 dzieci, w wyborze kierowaliśmy
się wiekiem (11-15 lat) i złą sytuacją materialną rodzin, pod opieką
których się znajdują.
Nadrzędnym celem wyjazdu dzieci jest:
- łagodzenie stresu po stracie osoby bliskiej
- umiejętność radzenia sobie ze stresem w trudnej sytuacji
- kształtowanie nawyków społecznego współżycia
- podniesienie samooceny dzieci
- aktywne i twórcze spędzanie czasu
- dostarczenie dzieciom niecodziennych wrażeń
5.3

Wsparcie Hospicjum „Światło” i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Dotacja: 23 750 zł

Fundacji „Światło”:

Koszty:
z dotacji: 23 750,00 zł

W dobie, gdy interdyscyplinarna opieka paliatywna stała się potężną, środki własne: 12 532, 61 zł
odrębną gałęzią medycyny, niestety nie brakuje osób z chorobą
nowotworową, które w jej terminalnym stadium odchodzą z bólem,
dusznościami, umęczeni walką z dolegliwościami, które przecież w
dużym stopniu można złagodzić lub zniwelować.
Mimo wieloletniej tradycji ruchu hospicyjnego oraz niewątpliwych
dobrodziejstw opieki paliatywnej wciąż nie wszyscy terminalnie
chorzy w naszym województwie korzystają ze wsparcia hospicjum
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domowego, choć „Światło” obejmuje swoim zasięgiem niemal całe
województwo kujawsko-pomorskie.
Z jednej strony jest to spowodowane niedostateczną kompleksowością
ww.

opieki

-

niedoposażenie

pielęgniarek

środowiskowych,

koniecznością płatnego wypożyczania sprzętu medycznego tlenu,
może być to dla chorych i ich rodzin dyskomfortowe i kosztowne.
Wyposażenie zespołu hospicjum domowego w profesjonalne sprzęt
medyczny, który będzie można nieodpłatnie wypożyczać pacjentom,
podniesie jakość świadczonych dotąd usług i zwiększy poczucie
bezpieczeństwa pacjentów.
Z drugiej strony nieustająco potrzebna jest lokalna kampania społeczna
informująca o nieodpłatnej ofercie Hospicjum „Światło”.
Osoby z chorobą nowotworową w zaawansowanym stadium skorzysta
z optymalnego wsparcia paliatywnego. Podopieczni Hospicjum
„Światło” (wraz z jego filiami) otrzymają lepszą niż dotąd opiekę dzięki
wyposażeniu pielęgniarek sprzęt medycznym. Chorzy skorzystają z
nieodpłatnego wypożyczania sprzętu.
Zaś dystrybucja materiałów promujących ideę hospicyjną pomoże
zmniejszyć społeczne piętno ciążące na jej podopiecznych oraz
zwiększyć grupę beneficjentów.
5.4

„Toruń - Miastem Aniołów” projekt dofinansowany przez Urząd Dotacja 20 000 zł
Miasta Torunia

Koszty:

Cele projektu:

z dotacji: 20 000,00 zł

- wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej i środki własne: 17 639,07 zł
społecznej w Toruniu; promocja Torunia jako miasta sprzyjającego
rozwojowi lokalnej twórczości oraz nieobojętnego na problemy grup
marginalizowanych społecznie; rozwój świadomości obywatelskiej i
kulturowej mieszkańców Torunia; konsolidacja różnych środowisk
wokół wydarzeń artystycznych propagujących tolerancję i otwartość na
potrzeby niepełnosprawnych.

W ramach projektu odbyły się dwa

spektakle: Miasto Aniołów oraz Jasełka ze Światłem.
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5.5

wolontariuszy

„Szkolenie

na

potrzeby

Światła”

projekt Dotacja: 7 000,00 zł

dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego.

Koszty:

Głównym celem szkolenia było przygotowanie zarówno merytoryczne z dotacji: 7 000,00 zł
jak i praktyczne osób, które ukończyły 18 rok życia do pełnienia środki własne: 2 150,00 zł
posługi jako wolontariusze medyczni, oraz ludzi w dowolnym wieku
jako wolontariusze akcyjni. Działania wolontariuszy są działaniami
dzięki, którym
oddziałach

poprawiamy komfort przebywania pacjentów na

hospicyjnych,

wybudzonych.

W

ramach

wolontariuszy,

którzy

na

oddziale

projektu

w większości,

apalicznym,

przeszkolonych

oraz

osób

zostało

70

po zakończeniu projektu

utrzymują współpracę z Zol-em i Fundacji „Światło”.

5.6

„ Wygraj z Rakiem - V lat Akademii Walki z Rakiem”

projekt Koszty uwzględniono w

dofinansowany z Urzędu Miasta Torunia.

punkcie 1.11

Głównym celem projektu było zrealizowanie Konferencji poświęconej
problemom

ludzi

chorych

onkologicznie.

Cykl

wykładów

prowadzonych przez znane autorytety w dziedzinie leczenia i pomocy
psychologicznej przybliżyły chorym a także ich najbliższym sposoby
życia z chorobą. Wydano także folder o Ogólnopolskiej Sieci Akademii
Walki z Rakiem. Ponadto odbyły się także spotkania ze specjalistami z
dziedziny wizażu i diabetyki które miały na celu nauczenie sposobów
zdrowego żywienia oraz poprawę wyglądu osobistego.
6.
6.1

POLA NADZIEI
Ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest solidaryzowanie się Koszty: 171,00 zł
z osobami chorymi na raka.
Październik 2010 - sadzenie żonkili. W akcji wzięły udział toruńskie
szkoły i inne organizacje, przed którymi powstaną żonkilowe Pola
Nadziei – VI Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół
Technicznych

nr

XI,

Zespół

Szkół

Elektrycznych

i
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Elektromechanicznych, Szkoła Leśna na Barbarce, Gimnazjum nr III,
Kinoteatra Grunwald, Szkoła Podstawowa w Kaszczorku, Szpital
Miejski, Baj Pomorski, Przedszkole Słoneczko, Liceum nr V, Hotel
Filmar, Warsztaty Terapii Zajęciowej Arkadia, Szkoła Podstawowo nr
32, Gimnazjum nr 16, Hospicjum „Światło“.
8.

DOM DLA WYBUDZONYCH EFATA
Cud wybudzenia zdarzył się w Toruniu przez pięć lat działalności ZOLu Fundacji Światło 17 razy. 17 szczęśliwych powrotów z Krainy
Snu. Stamtąd ludzie wracają ci sami, lecz nie tacy sami.
Od nowa uczą się komunikować, mówić, poruszać. Ćwiczą odruchy
połykania, ssania, gryzienia. Od początku nabywają umiejętności
społeczne, poznają normy. Przypominają sobie alfabet, tabliczkę
mnożenia i... zasady savoir vivre. Trenują panowanie nad potrzebami
fizjologicznymi i własnymi emocjami. Nikt nie zna maksymalnych
granic

sprawności,

które

mogą

osiągnąć.

Jedni już po kilkunastu miesiącach mogą myśleć o powrocie do szkoły
czy pracy, innych czeka długa żmudna rehabilitacja. Ta ostatnia w
wymiarze tak ogromnym i interdyscyplinarnym jak to jest konieczne,
w warunkach domowych jest prawie nie do wykonania. Dowodem na
to jest wielu naszych wybudzonych podopiecznych, u których po
powrocie do domu, mimo ogromnych starań i miłości najbliższych,
postępy w łagodzeniu skutków przebytej śpiączki zamiast być
kontynuowane-

cofnęły

się,

i

to

znacznie.

By wybudzanie miało sens, trzeba stworzyć byłym śpiochom szansę na
optymalne wykorzystanie możliwości ich przywróconego życiu ciała i
ducha.
Dlatego właśnie Fundacja Światło pragnie powołać do życia pierwszy
w Polsce Dom dla Wybudzonych Efata. Dom, w którym każdy
rekonwalescent będzie mógł z pomocą wykwalifikowanego zespołu
mozolnie, w swoim własnym tempie wspinać się na swoją górę. Tam
nie będzie ważne szybkie zdobycie szczytu, lecz sama radość ze

24

Fundacja
„Światło”
ul. Grunwaldzka 64,
87-100 Toruń
tel. (56) 651 12 17
e-mail: fundacja@swiatlo.org
www.swiatlo.org
NIP: 956-211-56-64 KRS: 0000183283 REGON: 71693371

PKO S.A. O/Toruń: 34 1240 4009 1111 0000 4490 9943
wspinaczki!
8.1

Budowa:

Koszty: 13 505,00 zł

W roku 2009 zakupiono grunt pod budowę domu Efata ( wartość
250,000 zł). Działka płożona jest w Cierpicach pod Toruniem. W 2010
roku zakupiono projekt domu Efata, który został zaadoptowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Po naniesionych poprawkach
złożono wniosek o udzielenie zgody na budowę. W listopadzie projekt
budowlany został zatwierdzony oraz udzielono pozwolenia na
budowę.
8.2

Wniosek PFRON:

-

W dniu 30 listopada

Fundacja „Światło” złożyła wniosek o

dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących
obiektów

służących

rehabilitacji,

w

związku

potrzebami

osób

niepełnosprawnych. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną,. W
chwili obecnej wniosek jest przygotowywany do rozpatrzenia przez
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8.3

Wpływy na Dom dla osób wybudzonych EFATA pochodzą z licytacji, Koszty uwzględniono w
zbiórek

publicznych

Aniołów-anatomia

prowadzonych

Miłości

oraz

podczas

1%

spektakli

podatku

Miasto punkcie 8.1

dochodowego

przekazanego na Fundację „Światło”.
9.
9.1

ŻUŻEL NA LODZIE
Mistrzostwa Torunia w żużlu na lodzie, TOR-TOR, na toruńskim Koszty:
lodowisku Tor-Tor odbyły się VII Mistrzostwa Torunia w żużlu na Dochód: (do 20.III.2011
lodzie.

zostanie przekazana
zebrana kwota)

Cały dochód z imprezy przeznaczony był na Fundację "Światło" i
Hospicjum "Nadzieja".
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Klub Sportowy Toruń "Unibax"
S.A już po raz kolejny organizuje prestiżowe Mistrzostwa Torunia w
speedway'u na lodzie pod patronatem Prezydenta Miasta. W zawodach
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wzięli udział zawodnicy rodem z Torunia, m.in Adrian Miedziński,
Mirosław Kowalik, Jacek Krzyżaniak, Mariusz Puszakowski czy też
Mateusz Lampkowski oraz inni zawodnicy z Polski tacy jak Sławomir
Drabik i Adam Skórnicki. Zawody odniosły sukces frekwencyjny .
10.
10.1

GRUPA TEATRALNA EFATA
„V Jasełka ze Światłem”

Koszty uwzględniono w

Toruńska Teatralna Grupa EFATA już po raz piąty zaprasza na Jasełka punkcie 5.4
ze Światłem. Spektakle odbyły się 17, 18 oraz 20 grudnia 2010 roku w
Tatrze Baj Pomorski.
10.2

„Miasta Aniołów III czyli Dwa Życia” - 7,8,9 czerwca 2010 roku, godz. Koszty uwzględniono w
18:00

punkcie 5.4

Miasto Aniołów III czyli DWA ŻYCIA Spektakl charytatywny na rzecz
Budowy Domu dla Osób Wybudzonych ze Śpiączki Bilety do nabycia
w Fundacji "Światło"
11.
11.1

ŚWIĘTO MUZYKI
Święto Muzyki, 21 czerwca 2010

-

Koncert plenerowy, zorganizowany w ramach Święta Muzyki, 21
czerwca 2010 roku o godzinie 18.00 w ogrodzie Hospicjum. Wystąpili
wolontariusze Teatralnej Grupy EFATA, m.in. Katarzyna Gucajtis,
Jacek Beszczyński, Leszek Miliński. ZAPRASZAMY!
Po koncercie w ogrodzie grupa EFATA wystąpiła w Hotelu Bulwar.
12.
12.1

WOLONTARIAT
Koniec września…. w Toruniu zimno i pochmurno, tym czasem nad Koszty: 4 936, 42 zł
Jeziorkiem i grupą wolontariuszy z Hospicjum „Światło” i Fundacji
„Światło” świeci piękne słońce. Można powiedzieć, że to były trzy dni
lata w środku jesieni.
Dzięki życzliwości, wsparciu i pomocy Toruńskiego Stowarzyszenia
Yacht Klub, został zorganizowany już drugi fundacyjny rejs.
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Podziękowania

kierujemy

przede

wszystkim

do

pięciu

Yacht

Klubowych Skipperów: Dominika, Piotra, Sebastiana, Rafała i Młodego.

Piętnastu wolontariuszy Fundacji i Hospicjum „Światło” wzięło udział
w trzydniowym rejsie po Jeziorze Jeziorak. Rejs rozpoczęliśmy w
Iławie w przystani „Pod Omegą”. Wieczorem dopłynęliśmy do
Chmielówki gdzie przy ognisku i śpiewie najwytrwalsi wolontariusze
oczekiwali na wschód słońca... Sobotni cel to Wyspa Lipowa, zdobyty
po

krótkiej

przerwie

na

obiad

i

zakupy

w

Siemianach.

Wyspa Lipowa oczarowała wszystkich swoim magicznym klimatem i
urokiem. Atmosfera ogniska przyciągnęła żeglarzy z różnych krańców
wyspy. W miłych, bardzo licznym i rozśpiewanym towarzystwie
przywitaliśmy niedzielę… Śniadanie, poranny klar, kąpiel w jeziorze i
ruszyliśmy

w

drogę

powrotna,

w

kierunku

Iławy.

Mamy nadzieję, że tak wspaniałych i zaangażowanych wolontariuszy
będzie coraz więcej.
W imieniu pacjentów, rodzin, pracowników jeszcze raz dziękujemy
że jesteście z nami!
Wyjazd dofinansowały: Firmy MARBUD, Geofizyka, oraz Restauracji
Zamek w Siemianach
12.2

Wyjście integracyjne na Barbarkę połączone z ogniskiem.

13
13.1

-

KONCERT CHARYTATYWNY KAROLINA CICHA
Misją toruńskiej Fundacji Światło jest wszechstronne wspieranie osób Koszty: 1 752,00 zł
chorych i niepełnosprawnych, ale nie tylko. Właśnie na rzecz
toruńskiego Światła w ubiegłą wystąpiła w toruńskim Lizard Kingu
Karolina Cicha.
Koncert Karoliny Cichej okazał się doskonałym pomysłem na akcję
charytatywną właśnie na rzecz Fundacji Światło. Artystka, która swym
niesamowitym

głosem,

okraszonym

dźwiękami

przeróżnych

instrumentów wyśpiewała utwory te dobrze i mniej znane, a toruńska
publiczność nie zawiodła i wypełniła klub, tym samym wspierając
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Fundację.
14.
14.1

Kampania 1%
Kwoty zebrana przez poszczególne odziały Fundacji „Światło“ z tytułu Koszty: 29 856, 57 zł
1%:

Przychód łącznie:

Toruń - 552 774,08 zł

760 003,14 zł

Poznań - 8 759, 17 zł
Warszawa – 5 896, 50 zł
Wrocław – 1 479, 90 zł
Wpłaty celowe, ZOL, Hopsicjum, podopieczni – 191 096, 49 zł
14.2

Fundacja ”Światło” dziękuje za 1% !

-

W sobotę 9 października od godziny 13.00 do 17.00 Fundacja „Światło”
dziękowała na Nowym Rynku mieszkańcom Torunia za przekazanie
na jej rzecz 1 % podatku dochodowego!
Spotkanie miało charakter kulturalno- edukacyjno- rozrywkowy.
Podczas trwania imprezy staraliśmy się przedstawić mieszkańcom
Torunia

w

jaki

sposób

spożytkowaliśmy

ich

1%.

Daliśmy szansę wszystkim na poznanie programów prowadzonych
przez fundację oraz na skorzystanie z porady profesjonalnej kadry
pielęgniarskiej,

terapeutycznej.

Największą popularnością cieszył się punkt, gdzie można było
sprawdzić

poziom

cukru,

i

zmierzyć

ciśnienie.

Dużym

zainteresowaniem cieszyła się również wystawa fotoobrazów pt:
„Śpiące

Opowieści”

przedstawiająca

Opiekuńczo-

Leczniczego

oraz

najważniejsze

wydarzenia

i

przeciągu

podopiecznych

wystawa

projekty

ostatnich

zdjęć

fundacji
lat

Zakładu

pokazujących

zrealizowane

w

działalności.

Całemu przedsięwzięciu towarzyszyły występy lokalnych artystów
takich jak Jacek Beszczyński, Big Band Darka Zaleśnego, Kasia Gucajtis,
Łukasz Bultrowicz i Teatr Studencki uczniów Wyższej Szkoły
Medialnej

„Dobry

wieczór”.

W imieniu pracowników Fundacji „Światło” dziękujemy wszystkim,
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którzy byli z nami tego dnia i mamy nadzieję, że będą jeszcze nie raz !
15.
15.1

WSPÓŁPRACA Z KUJAWSKO-POMORSKIM BANKIEM ŻYWNOŚCIOWO-RZECZOWYM
Dary żywnościowe zostały w całości przekazane na potrzeby Koszty: 6 500,00 zł
Hospicjum „Światło“ i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Fundacji Wpływy w darowiznach
„Światło“.

16.
16.1

rzeczowych: 118 459, 46 zł

KUJAWSKO-POMORSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Fundacja jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Federacji organizacji Koszty: 100,00 zł
pozarządowych:

(składka członkowska)

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada
osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Statut Federacji
szczegółowo

opisuje

wszelkie

kwestie

proceduralne

dotyczące

funkcjonowania Federacji, w tym zasady przyjmowania organizacji
w poczet członków Federacji. Przede wszystkim wskazuje cele
działalności Federacji, które koncentrują się na rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu
współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości
środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów
organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.

Federacja

działa

przy

zachowaniu

zasad

dobrowolności,

równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza
samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich – wszystkie
organizacje członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Statutu.
Każda z nich jest reprezentowana na Walnym Zebraniu Członków, jej
przedstawiciele mogą zostać wybrani do Zarządu Federacji lub Komisji
Rewizyjnej Federacji.
III.

OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ PRAWNYCH W DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI O SKUTKACH
FINANSOWYCH

1.

-

-
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IV.
1.
V.

ODPIS UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI
W załączniku odpis uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

-

INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW Z WYODRĘBNIENIEM
ŹRÓDEŁ

1.

Dotacje:

-

•

Gmina Wrocław – 0 zł

•

Urząd Marszałkowski Toruń- 40 140,00 zł

•

Urząd Miasta – Warszawa – 25 000,00 zł

•

Urząd Miasta Poznań –51 000,00 zł

•

Gmina Toruń – 27 200,00 zł

•

PFRON Poznań- 5 000,00 zł

•

Warszawa projekt POKL Kapitał Ludzki- 144 350,00 zł

2.

Nawiązki

14 500,00 zł

3.

Przychód 1%

760 003,14 zł

4.

Darowizny

106 922, 31 zł

5.

Inne przychody określony statutem

268 353,92 zł

6.

Odsetki bankowe

35 048,00 zł

VI.
1.

INFORMACJA O ODPŁATNYCH ŚWIADCZENIACH
Fundacja nie realizuje odpłatnych świadczeń.

VII.
1.

-

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Nie prowadzi.

VIII.

INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH

1.

Cele statutowe

673 015, 16 zł

2.

Administracja

284 942,29 zł

3.

Realizacja zadań pożytku publicznego

111 276, 46 zł

4.

Pozostałe koszty

3 548, 63 zł
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IX.
1.

DANE O ZATRUDFNIENIEU W FUNDACJI
Liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem na zajmowane
stanowiska:
•

1 pracownik na 1/4 Informatyk (od I-XII/10)

•

1 pracownik na cały etat. Koordynator Programowy ( I- II/10) i
(XII 2010)

•

3 pracowników - umowa zlecenie,

•

1 pracownik- umowa zlecenie, Ksiegowa (I-XII/10)

•

1 pracownik – umowa zlecenie Kadry ipłace (I-XII/10)

•

1 pracownik – umowa zlecenie Magazyn (I-XII/10)

X.
1.

DANE O WYNAGRODZENIACH WYPŁACANYCH W FUNDACJI
Wynagrodzenia

XI.

Koszty: 169 801, 81 zł

DANE O WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO
WYNAGRODZENIA

1.

Roczne wynagrodzenie

XII.
1.

Koszty: 17 050, 00 zł

DANE O WYDATKACH NA WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECENIA
Umowy zlecenia

Koszty: 108 657, 71 zł

Umowy o dzieło

Koszty: 44 094, 10 zł

XIII.

DANE O UDZIELONYCH PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH
-

-

XIIII.

DANE O KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH
lokaty

XIV.

1 110 000,00 zł
DANE O NABYTYCH OBLIGACJACH

Fundacja nie nabywała obligacji.
XVI.

-

DANE O WIELKOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB NABYTYCH AKCJACH W SPÓŁKACH
PRAWA HANDLOWEGO
Fundacja nie obejmowała udziałów i nie nabywała

-
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XVII.

DANE O NABYTYCH NIERUCHOMOŚCIACH
-

-

XVIII.
1.

DANE O NABYTYCH POZOSTAŁYCH ŚRODKACH TRWAŁYCH
Sprzęt rehabilitacyjny.

XIX

Koszt: 6 449,86 zł
DANE O WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDACJI

1.

Aktywa trwałe

286 175, 15 zł

2.

Aktywa obrotowe

-

XX.

DANE O WARTOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FUNDACJI UJĘTYCH WE WŁAŚCIWYCH
SPRAWOZDANIACH FINASOWYCH SPORZĄDZONYCH DLA CELÓW STSTYSTYCZNYCH

1.

Zobowiązania z tytułu dostaw

1 176, 35 zł

2.

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń majątkowych

1 838,00 zł

3.

Zobowiązania wobec Hospicjum

1 780,88 zł

4.

Zobowiązanie podopieczni

2 648, 01 zł

5.

Zobowiązania wobec ZOL-u

1 000,00 zł

XXI.

DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I
SAMORZĄDOWE
-

XXII
1.

INFORMACJA O SKŁADKACH DEKLAROWANYCH PODATKOWYCH

Fundacja składa do Urzędu Skarbowego deklarację PIT 4R i CIT -8, PIT 8AR

XXIII.

INFORMACJA O ROZLICZENIU FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ
PODATKOWYCH

1.

Podatek dochodowy od osób fizycznych za XII zapłacono w styczniu

Koszty: 3 450,00 zł

2011
2.

ZUS za XII/2010 zapłacono w miesiącu styczniu 2011

Koszty: 6 615, 74 zł
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XXIV.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

1.

Przychody

Przychód: 1 184 827, 37 zł

2.

Koszty

Koszty: 1 072 902, 27 zł

3.

Dochód

Dochód:

Dochód jest wolny od podatku, ponieważ w całości przeznaczony jest na

111 925,10 zł

działalność statutową Fundacji.
XXV
1.

INFORMACJA O KONTROLI
W okresie sprawozdawczym nie była przeprowadzona kontrola.

-
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