ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA „POLSKA MISJA MEDYCZNA"

Za okres 01.01.2016-31.12.2016 r.

UL. REJTANA 2
30-510 KRAKÓW

Kraków, dnia 31 marca 2017 r.

1. DANE ORGANIZACJI:
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Numer KRS: 0000162022
Numer REGON: 357220653
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Członkowie Zarządu:
Ewa Piekarska – prezes
Jarosław Gucwa
Agnieszka Sobotowska-Siwor
Małgorzata Olasińska-Chart
Iwona Zbijowska
2. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie działa w sferze zadań publicznych w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
oraz ochrony i promocji zdrowia. W szczególności celem Stowarzyszenia jest organizowanie,
koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz
udzielanie pomocy rozwojowej, przygotowywanych także przez inne podmioty, na rzecz ofiar
katastrof, wojen i innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi w szczególności przez
udzielanie pomocy medycznej w Polsce i poza jej granicami. PMM może prowadzić również
wszelkie działania prozdrowotne i edukacyjne w ramach realizowanych projektów.
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez:
1) organizowanie, koordynowanie, prowadzenie oraz udział w akcjach ratowniczych,
humanitarnych i udzielanie pomocy rozwojowej;
2) organizowanie osobowego i rzeczowego zaplecza medycznego dla potrzeb akcji
ratowniczych i humanitarnych oraz pomocy rozwojowej;
3) zbiórkę darów na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi
zdarzeniami;

4) organizowanie kwest na rzecz ofiar dotkniętych katastrofami, wojnami oraz innymi
zdarzeniami;
5) publikowanie materiałów ilustrujących działalność Stowarzyszenia i zachęcających do jej
wsparcia;
6) prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz innych zagadnień
prozdrowotnych;
7) współuczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty;
8) uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach;
9) pozyskiwanie i nieodpłatne wydawanie leków i innych materiałów medycznych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi obrotu lekami;
10) prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po spełnieniu
niezbędnych warunków prawnych.
4. ZASADY,

FORMY

I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Z PODANIEM

REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH, A TAKŻE OPIS GŁÓWNYCH ZDARZEŃ
PRAWNYCH W JEJ DZIAŁALNOŚCI O SKUTKACH FINANSOWYCH:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami zgodnymi z prawem,
w tym m.in. doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych,
humanitarna pomoc medyczna, kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących
życie, pomoc grupom niemającym dostępu do opieki medycznej, takim jak społeczność
Romów, środowiska imigrantów oraz bezdomnych, przeprowadzanie kampanii profilaktycznych,
aktywność zagraniczna poprzez realizację kilkuletnich programów pomocowych.
W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016r. Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania.
Irak 1
Polska Misja Medyczna od kwietnia do grudnia 2016 prowadziła w Irackim Kurdystanie projekt
pn. "Wsparcie podstawowej opieki medycznej w dziedzinie medycyny rodzinnej,
edukacji medycznej i poprawy warunków higienicznych w prowincji Diyala dla
uchodźców wewnętrznych i ludności lokalnej", współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska Pomoc.
W ramach działań projektowych została sfinansowana praca kliniki mobilnej, operującej
w dystrykcie Khanaqeen w prowincji Diyala. Bezpośrednimi beneficjentami działań projektu byli
mieszkańcy 36 wiosek w okręgu Kolay – 1880 rodzin ze społeczności lokalnej i 1842 rodziny

osób przesiedlonych wewnętrznie. Pracownicy kliniki mobilnej – lekarz, promotorka higieny,
edukatorka medyczna-pielęgniarka i farmaceuta – każdego dnia udzielali porad medycznych
i wydawali bezpłatnie lekarstwa w jednej z wiosek okręgu Kolay. W ciągu 8 miesięcy pracy
udzielili porad około 6800 pacjentom, z czego 336 osób skierowano do leczenia w szpitalu
w Khanaqeen. W ramach projektu przeszkolono z zasad zachowania higieny i unikania chorób
zakaźnych i bakteryjnych oraz z zasad udzielania pierwszej pomocy 120 muhtarów (wójtów)
wiosek w dystrykcie Khanaqeen. Otrzymali oni zestawy materiałów edukacyjnych do
wykorzystania w trakcie spotkań z mieszkańcami swoich miejscowości. Wszystkie rodziny
w okręgu Kolay, czyli blisko 4000, otrzymały pakiety higieniczne zawierające 5kg proszku do
prania, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, maszynki do golenia, grzebienie
i szampony.
95 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla jedynego działającego szpitala
w dystrykcie Khanaqeen. Szpital otrzymał aparaturę medyczną oraz sprzęt do ratowania życia –
między innymi:, pompy ssące, mikroskopy, regulatory tlenu, nebulizatory, filtry do dializ, lampy
do naświetleń noworodków, aparaty do mierzenia ciśnienia tlenu, EKG oraz sprzęt
jednorazowego użytku. Izba zdrowia w Jalawlah otrzymała rentgen dentystyczny, EKG oraz
sterylizator.
Liban
Projekt pt. „Zdrowy impuls II. Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej dla
ludności dotkniętej kryzysem syryjskim w Libanie” finansowany przez Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w ramach programu Pomoc Humanitarna na Bliskim Wschodzie 2016. był
realizowany wspólnie z partnerem lokalnym – libańską organizacja Amel nominowaną do
Pokojowej Nagrody Nobla w 2016 roku.
Przychodnia Haye el Sellom jest usytuowana w biednej dzielnicy zamieszkanej przez libańską
ludność lokalną oraz przez uchodźców z Syrii. W trakcie trwania projektu przychodnię
odwiedzało miesięcznie 75% syryjskich uchodźców i 25% ludności lokalnej.
Każdego miesiąca realizowano w przychodni średnio 337 konsultacji lekarza internisty, 526
konsultacji

ginekologicznych

oraz

598

pediatrycznych.

W

sumie

udzielono

13 153

specjalistycznych porad medycznych.
Ośrodek udzielał porad na poziomie podstawowej pomocy medycznej, ale w razie potrzeby
pacjenci byli też kierowani na badania laboratoryjne oraz RTG. Ilość tych badań została
zwiększona od lipca 2016 roku. Najczęściej wykonywane były następujące badania: kompletne
badanie krwi (ok. 150 miesięcznie), badanie moczu (około 140 miesięcznie), badanie grupy
krwi (50 miesięcznie), oraz badanie RTG (ok.10 badań miesięcznie). Przez cały czas trwania

projektu pracownik socjalny przeprowadzał raz w tygodniu prozdrowotne spotkania edukacyjne
na tematy, które były interesujące i przydatne dla beneficjentów, w tym: chorób
wywoływanych przez insekty, gorączki u dzieci, automedykacji, prewencji raka (w tym raka
piersi) oraz leczenia cukrzycy. W ramach projektu wsparliśmy także zakup leków, medycznych
materiałów zużywalnych i drobnego sprzętu.
Zakupiony i przekazany sprzęt dla ośrodka zdrowia Haye el Sellom to: mini doppler do badania
tętna płodu, zestaw chirurgicznych narzędzi do szycia, zestaw narzędzi ginekologicznych,
ciśnieniomierze, lodówka, klimatyzator, jak również komputer stołowy, który wykorzystywany
jest do tworzenia bazy danych, ponieważ ośrodek zdrowia zamierza włączyć się do sieci
informatycznej Ministerstwa Zdrowia Libanu.
Podaj Dłoń
Projekt realizowany był w okresie od stycznia do kwietnia 2016 w Polsce. Głównymi
działaniami w tym projekcie były szkolenia dla pracowników urzędów, instytucji oraz działaczy
organizacji

pozarządowych

z

zakresu

działań

integracyjnych

oraz

przeciwdziałaniu

dyskryminacji.
W ramach projektu przygotowano informator i ankietę dla pracowników medycznych, którzy
mieli mieć kontakt z uchodźcami. Informator opracowano z myślą o lekarzach, którzy nie mają
doświadczenia w udzielaniu pomocy medycznej osobom z krajów arabskich i północnej Afryki.
Ankieta z kolei miała formę uproszczonego wywiadu medycznego w wersji polsko-arabskiej.
W ramach projektu przeprowadzono również implementację modułu arabskiego aplikacji
VOCAL Medical http://www.vocal-medical.eu , służącej do przeprowadzania pogłębionego
wywiadu medycznego i szkoleniami w placówkach służby zdrowia; zorganizowano szkolenia
wolontariuszy, w celu przygotowania do działań integracyjnych, oraz reagowania w przypadku
masowych przekroczeń granicy przez uchodźców, a także szkolenia dla pracowników
i współpracowników urzędów i instytucji, w celu przygotowania ich do pracy z uchodźcami
z krajów arabskich.
Projekt był współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.
Senegal
Projekt ”Zwiększenie skuteczności profilaktyki diagnostyki i leczenia najczęstszych
powikłań w ciąży poprzez szkolenia personelu lokalnego, remont i doposażenie
ośrodków zdrowia w Dakarze, Ngohe, Senegal” finansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016.

Celem działań PMM w Senegalu było zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności kobiet
ciężarnych oraz dzieci do lat pięciu. Działania PMM przebiegały wielotorowo a ich głównym
celem był na wzmocnienie jakości profilaktyki i diagnostyki najczęstszych powikłań w ciąży
w trzech regionach kraju: Dakarze, Diourbel i Thiesie.
W ramach projektu została również odremontowana poczekalnia oraz pomieszczenia i dach
w wielospecjalistycznym ośrodku zdrowia St.Laurent w Dakarze prowadzonym przez Siostry
Franciszkanki Misjonarki Marii - partnera w projekcie.
Zostały także zakupione u lokalnych dystrybutorów dwa nowe aparaty USG do badań
ginekologicznych o jakości porównywalnej z używanymi w gabinetach ginekologicznych
w Polsce. Aparaty używane są w odremontowanej przychodni w St. Laurent oraz w Ngohe
(Diourbel), gdzie tygodniowo realizuje się ok. 50 badań USG w każdym z nich.
Trzecim z rezultatówem projektu było wyszkolenie 55 uczennic drugiego i trzeciego roku Szkoły
Położnych St.Martin w ramach dwutygodniowego szkolenia prowadzonego przez lekarza
ginekologa z Polski.
W drugiej części szkoleń wzięły udział 2 pielęgniarki, które zdobyły podstawowe kompetencje
w obsłudze USG podczas 3-miesięcznego szkolenia organizowanego przez miejscowy instytut
CEFOREP (Centrum Kształcenia i Rzecznictwa Zdrowia Reprodukcyjnego). Aktualnie pielęgniarki
te pracują na dwóch aparatach ultrasonograficznych, które zostały podarowane ośrodkom
w Dakarze i Ngohe (region Diourbel na zachód od Dakaru). Dzięki naszym działaniom pacjentki
mają możliwość wykonania USG w tym samym miejscu, gdzie odbywają się konsultacje
prenatalne, co pozwoli im uniknąć kosztów dojazdu na badanie do ośrodka referencyjnego.
Uzupełnieniem

do

szkoleń

ultrasonograficznych

był

trzydniowy

moduł

szkoleniowy

przeprowadzony w 3trzech partnerskich ośrodkach zdrowia (łącznie 9 dni) przez pielęgniarkę
i ratownika medycznego. Szkolenia dotyczyły badań prenatalnych oraz leczenia stanów nagłych
u kobiet ciężarnych i noworodków. W sumie w szkoleniach tych wzięło udział 37 osób.
Mjanma (Birma)
W ramach przeprowadzonego w 2016 roku projektu „Mjanma - działania położnicze oraz
edukacja medyczna w regionie delty Irawadi” zrealizowano szereg szkoleń dla położnych
oraz akuszerek pracujących w trudno dostępnych terenach wiejskich w delcie rzeki Irawadi
w Mjanmie.
Dzięki przeprowadzonym szkoleniom projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy położniczej
wśród 112 uczestniczek treningów a także podstawowej wiedzy pediatrycznej oraz wiedzy
z zakresu opieki nad noworodkiem. Podczas szkoleń korzystano z zakupionego fantomu
porodowego,

dzięki

któremu

możliwe

było

zasymulowanie

komplikacji

porodowych

w warunkach domowych. Dzięki takim ćwiczeniom praktycznym zwiększono umiejętności
kobiet w zakresie odbierania skomplikowanych porodów oraz resuscytacji noworodka.
Wszyscy uczestnicy szkoleń zostali wyposażeni w materiały edukacyjne w języku birmańskim:
plakaty do wiejskich centrów zdrowia, broszury informujące o niebezpiecznych wskaźnikach
podczas ciąży oraz niebezpieczeństwach podczas porodu, broszury dla kobiet w ciąży
informujące o przebiegu ciąży i porodu oraz niepokojących objawach. Dzięki tym ostatnim
położne i akuszerki będą mogły lepiej wytłumaczyć swoim pacjentkom kwestie związane z ciąża
i porodem, co przyczyni się do zwiększenia świadomości zdrowotnej kobiet w tym obszarze.
Podczas szkoleń duży nacisk był położony na komunikację z pacjentem, informowanie kobiet w
ciąży o zagrożeniach oraz edukację ciężarnych dot. zdrowego trybu życia i odżywiania w trakcie
trwania ciąży.
Zarówno podczas badania kobiet ciężarnych jak i podczas wizyt domowych, położne PMM
prowadziły indywidualną edukację zdrowotną oraz przekazały każdej pacjentce broszurkę
informacyjną w języku birmańskim dot. ciąży oraz opieki nad noworodkiem.
W efekcie realizacji projektu znacząco podniesiono wiedzę teoretyczną jak i praktyczną
położnych i akuszerek w Wakema Towship, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości
opieki położniczej w regionie.
Podczas trwania projektu personel medyczny PMM dotarł do dziewięciu9 wiejskich ośrodków
medycznych rozsianych w całym okręgu Wakema Township w delcie Irawadiy w Mjanmie.
W każdym centrum przeprowadzono akcję zdrowotną mającą na celu przebadanie wszystkich
zgłaszających się w wyznaczonych terminach dzieci oraz kobiet w ciąży.
W trakcie trwania projektu otrzymano informacje o dużej liczbie osób zakażonych wirusem
WZW B w regionie. Ponieważ w wiejskich centrach zdrowia, w których pracowali lekarze
i położne PMM nie wykonywano rutynowanych testów na obecność wirusa, postanowiono
w ramach projektu przebadać wszystkie kobiety w ciąży.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, ponieważ w większości centrów na wsi nie ma dostępu
do profesjonalnej opieki lekarskiej.
Każde centrum zostało wyposażone w podstawowy i niezbędny podstawowy sprzęt medyczny
oraz leki.
Przekazano także rozbudowane zestawy porodowe oraz zestawy pierwszej pomocy.
W ramach projektu personel PMM pracował także kilka dni w szpitalu w Wakemie, centralnej
miejscowości okręgu, tam również dostarczono profesjonalny sprzęt medyczny. W ramach
projektu przebadano 1229 pacjentów, w tym 874 dzieci oraz 341 kobiet w ciąży.

EU Aid
Polska Misja Medyczna dołączyła do inicjatywy EU Aid Volunteers
Od lutego 2016 r. PMM wraz z czterema europejskimi organizacjami humanitarnymi (Polska
Akcja Humanitarna, Magna Czechy, Magna Słowacja, Estonian Refugee Council) realizuje
projekt Technical Assistance w ramach programu EU Aid Volunteers.
Projekt Technical Assistance ma przygotować Polską Misję Medyczną oraz organizacje
partnerskie z Europy Środkowo-Wschodniej, aby spełniły standardy niezbędne do tego, żeby
stać się organizacjami wysyłającymi wolontariuszy w ramach programu EU Aid Volunteers.
W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pomocy, zarówno w zakresie umiejętności,
jak i bezpieczeństwa osób biorących udział w programie, organizacje muszą spełnić szereg
standardów z zakresu zarządzania wolontariuszami.
W ramach projektu 11 wolontariuszy i pracowników wzięło udział w 3 szkoleniach. Pierwsze
z nich z zakresu „Volunteer Management Training” miał miejsce w Bratysławie w dniach 9-12
maja 2016r.; drugie z zakresu „Knowledge Management Training” odbyło się w Warszawie
w dniach 6-10 czerwca 2016r. Trzecie, za którego organizację była odpowiedzialna PMM,
z zakresu „Needs Assessment & Monitoring and Evaluation” odbyło się w Krakowie w dniach
17-20 października 2016r.
Kenia
Projekt realizowany był w okresie od 17 czerwca do 31 grudnia 2016 roku.
Troje wolontariuszy, studentów medycyny: Angelika Stellmach, Marcin Kiszka i Wojciech
Sierocki przebywało w Kenii w okresie od 16.07 do 27.10.2016 roku.
Działania projektowe objęły przeprowadzenie szkoleń dla personelu szpitala w Muthale w Kenii
z zakresu opieki neonatologicznej i resuscytacji noworodków, przeprowadzenie szkoleń dla
HIV-pozytywnych matek z zakresu odpowiedniego dbania o dziecko, jak i postępowania
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów oraz przez szereg prelekcji w okolicznych
szkołach z zakresu nadużywania szkodliwych substancji oraz chorób przenoszonych drogą
płciową.
Oprócz przeprowadzania szkoleń, wolontariusze uczestniczyli w codziennej pracy szpitala,
przychodni, centrum opieki nad HIV-pozytywnymi pacjentami oraz ośrodków zdrowia
należących do szpitala.
W projekcie została wprowadzona zmiana polegająca na zmianie odbiorców szkoleń dla matek,
z ciężarnych i położnic hospitalizowanych w szpitalu na czas porodu i połogu, na HIVpozytywne matki korzystające z opieki przyszpitalnej przychodni. Owa zmiana spowodowana
była dramatycznym obniżeniem się liczby kobiet rodzących w szpitalu z powodu zakończenia

finansowania programu, który umożliwiał kobietom poród w placówce zdrowia praktycznie za
darmo.
Na potrzeby projektu zakupiono niezbędne materiały szkoleniowe oraz środki jednorazowego
użytku, w tym leki na potrzeby pracy wolontariuszy w szpitalu. Przeszkolono ponad 400 matek
i kobiet w ciąży, cały personel medyczny szpitala (30 pracowników) oraz ponad 2000 dzieci
z pobliskich szkół. Wolontariusze ponadto - w bezpośredniej odpowiedzi na potrzeby szpitala
w tym zakresie, przeprowadzili szkolenia z procedur ALS i resuscytacji dorosłych, jak również
włączali się aktywnie i koordynowali kampanię szpitalną promującą kenijski narodowy system
ubezpieczeń.
W ramach inicjatywy edukacyjnej projektu powstał film ”Misja Muthale” dostępny na kanale
Youtube Polskiej Misji Medycznej.
Projekt

był

współfinansowany

w

ramach

programu

polskiej

współpracy

rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP – Wolontariat Polska Pomoc. Wysokość dofinansowania
wyniosła: 101 120,00 PLN.
Irak 2
Polska Misja Medyczna od sierpnia do grudnia 2016 prowadziła w Irackim Kurdystanie projekt
pn. "Wsparcie podstawowej opieki medycznej i poprawa warunków higienicznych
w prowincji

Diyala

dla

uchodźców

wewnętrznych

i

ludności

lokalnej"

współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw
Zagranicznych – Polska Pomoc.
W ramach działań projektowych została sfinansowana praca drugiej kliniki mobilnej, operującej
w dystrykcie Khanaqeen prowincji Diyala. Lekarzem w tej klinice była pani została kobieta
ginekolog-położnik. W kulturze Bliskiego Wschodu lekarz-mężczyzna nie może badać kobiety
inaczej, niż przez ubranie, a badanie ginekologiczne jest w ogóle niemożliwe. Dlatego Polska
Misja Medyczna uruchomiła klinikę mobilną z lekarzem – kobietą, by umożliwić dostęp do
pomocy lekarskiej przede wszystkim kobietom w ciąży, mieszkającym w okręgu Kolay.
Bezpośrednimi beneficjentami działań projektu byli mieszkańcy 34 wiosek w okręgu Kolay –
1880 rodzin ze społeczności lokalnej i 1842 rodziny osób przesiedlonych wewnętrznie.
Pracownicy kliniki mobilnej – lekarka, edukatorka medyczna – pielęgniarka i farmaceuta –
każdego dnia udzielali porad medycznych i wydawali bezpłatnie lekarstwa w jednej z wiosek
okręgu Kolay. W ciągu 4 miesięcy pracy udzielili porad około 3100 pacjentom, z czego 128
osób skierowano do leczenia w szpitalu w Khanaqeen.
W ramach projektu sfinansowano pomoc dla uchodźców przebywających w obozie Alwand 1
w dystrykcie Khanaqeen. W obozie mieszka blisko 900 rodzin - ponad 5000 osób. PMM

zatrudnia team edukatorów i promotorów higieny – 6 osób koordynujących i 40 tzw.
"mobilizerów" wyłonionych spośród mieszkańców Alwand 1. Cały team koordynował
comiesięczną dystrybucję pakietów higienicznych dla rodzin w obozie, zawierających 5 kg
proszku do prania, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, podpaski, maszynki do golenia,
grzebienie i szampony. 40 mobilizerów wyposażonych w materiały edukacyjne, codziennie
sprawdzało czystość w kontenerach mieszkalnych i wspólnych toaletach i łazienkach,
przekazując wiedzę na temat unikania chorób bakteryjnych i zakaźnych za pomocą zachowania
właściwej higieny.
35 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu medycznego dla jedynego działającego szpitala
w dystrykcie

Khanaqeen.

Szpital

otrzymał

defibrylator,

chirurgiczną

pompę

ssącą,

kardiomonitor oraz nowoczesny rentgen dentystyczny.
Erasmus +
Projekt “Helping hand” realizowany był przy wsparciu finansowym programu Erasmus + od
kwietnia do grudnia 2016 roku.
W projekcie uczestniczyły 4 organizacje: Polska Misja Medyczna jako organizacja koordynująca
i wysyłająca; Gaudium et spes z siedzibą w Krakowie (Polska), jako organizacja przyjmująca;
Dawn Syndrom Assosacion z siedzibą w Samarze (Rosja), jako organizacja przyjmująca;
Asociación Juvenil Intercambia z siedzibą w Corunie (Hiszpania), jako organizacja wysyłająca.
Głównymi celami projektu były: budowanie dialogu i współpracy międzynarodowej, mobilności
i rozwoju

edukacja,

aktywnego

udziału

w

życiu

społecznym,

pomoc

potrzebującym

i wzmacnianie postaw tolerancji wobec mniejszości i różnorodności, jak również promocja
pracy wolontariackiej.
Wolontariusze przez okres do 12 miesięcy współpracowali z profesjonalną kadrą, a do ich
głównych obowiązków należało: udzielanie wsparcia i opieki osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom; promocja wolontariatu;
udział w spotkaniach ze społecznością lokalna, jak również udział w akcjach edukacyjnych.
Polska Misja Medyczna w ramach programu EVS umożliwia młodym osobom bez kwalifikacji
zawodowych, odbycie wolontariatu w jednej z organizacji partnerskich. Były to organizacje
działające w sektorze: pomocy społecznej, wyrównywania szans, ochrony zdrowia, pomocy
osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie oraz promującym wolontariat, prawa
człowieka i wartości europejskie. W programie Erasmus+ PMM otrzymała akredytację jako
organizacja wysyłająca, goszcząca i koordynująca.

Zbiórka – zestawy szkolne dla dzieci w szkole w obozie Alwand 1
10-11.09.2016 - zorganizowano zbiórkę w Centrum Handlowym w Auchan Bonarka na zakup
zestawów higienicznych i zestawów szkolnych dla kobiet i dzieci w obozach dla uchodźców –
zebrana kwota: 3 677,57 zł.
16.12.2016 - zorganizowano zbiórkę podczas konferencji Medycyny Praktycznej na rzecz
działań statutowych PMM – zebrana kwota: 3 066,40 zł
Program Pomoc dla Arunachal
Dzięki wsparciu sponsorów za pośrednictwem Polskiej Misji Medycznej sfinansowano czesne za
szkołę i hostel w roku 2016/2017 dla siedmiorga dzieci z wioski Dharmapur, w stanie Arunchal
Pradesh. Dzieci te pochodzą z biednych rodzin, których nie stać na ich kształcenie. Należą do
plemienia Chakma – buddyjskich uchodźców z terenów Bangladeszu. Są to bezpaństwowcy,
pozbawieni wsparcia rządu i spotykający się z dyskryminacją społeczną.
Stowarzyszenie objęło patronatem projekt „Leczymy z Misją” zainicjowany przez studentów
medycyny z Poznania.
Stowarzyszenie objęło patronatem projekt rocznego rodzinnego wolontariatu w Malawi.
22 sierpnia Karolina Siwicka – lekarz ortopeda – z mężem Piotrem i dziećmi wyjechała do
Malawi. W ortopedycznym szpitalu Beit Cure w Blantyre od dziesięciu miesięcy pracuje jako
wolontariuszka. Pan. Piotr, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniom logistycznym wspiera
administrację szpitala.
Polska Misja Medyczna zaangażowała się w inicjatywę „Przepisuję Ten Wiersz”. Akcja miała
charakter ogólnopolski, włączyły się w nią różne środowiska, organizacje pozarządowe i znane
osoby. Polegała na przepisywaniu wiersza Josifa Brodskiego w tłumaczeniu Stanisława
Barańczaka i przekazywaniu go kolejnym osobom z informacją o pracy czterech polskich
organizacji humanitarnych niosących pomoc na Bliskim Wschodzie.
Polska Misja Medyczna zorganizowała happening – na drzewach na krakowskich Plantach
zawisły w dniach 18-19 czerwca 2016r. lekarskie fartuchy zaplamione czerwoną farbą. To
symbol, który miał przypomnieć, że lekarz nie jest odporny na kule, a jego śmierć niesie za
sobą kolejne ofiary – każdego chorego, którego by wyleczył; każdego rannego, któremu
prawidłowo zaopatrzyłby ranę; każde dziecko, u którego na czas rozpoznałby objawy choroby –

gdyby żył. Happening wzbudził duże zainteresowanie wśród mieszkańców Krakowa, turystów
i w mediach.
Stowarzyszenie uczestniczyło w Święcie Organizacji Pozarządowych – targi NGO w Parku
Jordana w Krakowie w dniu 19 czerwca 2016r. Oprócz prezentacji działań podejmowanych
przez Polską Misję Medyczną, promocji profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz pokazów
udzielania pierwszej pomocy, stowarzyszenie było odpowiedzialne za zabezpieczenie medyczne
wydarzenia.
Prezes Zarządu prezentowała najważniejsze działania i projekty PMM z naciskiem na
efektywność udzielanej pomocy podczas konferencji „Medycy dla Afryki” w Warszawie
(13.03.2016), Gdańsku (08.04.2016) i w Krakowie (19.05.2016) oraz podczas konferencji
„W przychodni i w puszczy” w dniu 07.05.2016 w Poznaniu.
Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenie uczestniczyli w IV Kongresie Ratowników
Medycznych w dniach 13-15.10.2016r. w Krakowie.
Prezes Zarządu Ewa Piekarska i Członek Zarządu Małgorzata Olasińska-Chart uczestniczyły
w Pierwszym Światowym Szczycie Humanitarnym w Istambule w dniach 23-25 maja 2016.
Prezes Zarządu uczestniczyła w obradach European Humanitarian Roundtables w Warszawie
w dniach 1-2 marca 2017.
Prezes Zarządu wzięła udział w oficjalnym obiedzie wydawanym przez Prezydenta RP Pana
A. Dudę na cześć Prezydenta Republiki Senegalu JE Pana M. Salla w dniu 27 października 2016
roku w Pałacu Prezydenckim.
Członek Zarządu Małgorzata Olasińska-Chart wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez
Ambasadora Szwajcarii, pana Andrzeja Motyla w związku z wizytą delegacji Międzynarodowego
Komitetu Czerwonego Krzyża w dniu 04.11.2016 w Warszawie.
Prezes Zarządu gościła w biurze PMM delegację dziennikarzy z Libanu w dniu 3 czerwca 2016.

Członek Zarządu Małgorzata Olasińska wzięła udział w warsztatach „Workind differently to end
need” – wymiana doświadczeń związanych z polityką Słowacji, Czech, Węgier i Polski dotyczącą
finansowania pomocy rozwojowej i humanitarnej – 14-15 listopada 2016r
5. ODPISY UCHWAŁ STOWARZYSZENIA
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.
6.INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW, Z WYODRĘBNIENIEM
ICH ŹRÓDEŁ (NP. SPADEK, ZAPIS, DAROWIZNA, ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ
PUBLICZNYCH W TYM BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY), ODPŁATNYCH
ŚWIADCZEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE W RAMACH CELÓW
STATUTOWYCH

Z

UWZGLĘDNIENIEM

PROWADZONO

DZIAŁALNOŚĆ

KOSZTÓW

GOSPODARCZĄ,

TYCH

ŚWIADCZEŃ;

WYNIK

JEŻELI

FINANSOWY

TEJ

DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROCENTOWY STOSUNEK PRZYCHODU OSIĄGNIĘTEGO
Z DZIAŁALNOŚCI

GOSPODARCZEJ

DO

PRZYCHODU

OSIĄGNIĘTEGO

Z POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ.
W ramach działalności statutowej (odpłatnej i nieodpłatnej) Stowarzyszenie Polska Misja
Medyczna uzyskało ogółem przychody za 2016 r. Składają się na nie:


składki członków 275 ZŁ



otrzymane darowizny rzeczowe i pieniężne w kwocie 153 692,17 zł. oraz dotacje
w kwocie 3 125 585,21 zł



darowizny 1% w ramach ulgi podatkowej 16 585,10 zł



przychody z odpłatnej działalności statutowej 0,00 zł (zero złotych)

Ogółem przychody Stowarzyszenia w 2016 r. wyniosły 3 296 153,40 zł, z czego 15,81 zł to
przychody finansowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz 0,11 zł to
pozostałe przychody operacyjne.
7.

INFORMACJA

O

PONIESIONYCH

KOSZTACH

NA

REALIZACJE

CELÓW

STATUTOWYCH, ADMINISTRACJĘ (CZYNSZE, OPŁATY TELEFONICZNE, POCZTOWE
ITP.), DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, POZOSTAŁYCH KOSZTACH:
Koszty działalności statutowej 3 066 988,87 zł
Koszty administracyjne: 79 747,07 zł
w tym:
•

Usługi obce 861 zł

•

Zużycie materiałów i energii 28 828,16 zł

•

Wynagrodzenia i składki ZUS 47 185,71 zł

•

Pozostałe koszty (poza koszt. dział. oper.) 31 700,36 zł

•

Podatki i opłaty 0,00 zł

Koszty finansowe
Pozostałe koszty (operacyjne, w tym strata z lat ubiegłych) 30 868,46 zł
Razem koszty 3 177 604,40 zł
Ogółem wynik finansowy stowarzyszenia za 2016 r. to 118 549,00 zł
DANE O:
A. LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH W STOWARZYSZENIU Z PODZIAŁEM WEDŁUG
ZAJMOWANYCH STANOWISK I Z WYODRĘBNIENIEM OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
Zarząd – 0
Biuro – 2
Koordynacja projektów – osoby zatrudnione w celu realizacji projektów oraz celów statutowych
– 9 osób (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, rachunki)
B. ŁĄCZNEJ KWOCIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE ŚWIADCZENIA,
Z WYODRĘBNIENIEM CAŁOŚCI TYCH WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH
WYŁĄCZNIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

Rodzaj zatrudnienia

Kwota brutto

Umowy o pracę

119 887,71

Umowy o dzieło i zlecenia

192 710,00

Stowarzyszenie nie prowadziło w 2016 roku działalności gospodarczej.
C. WYSOKOŚCI ROCZNEGO LUB PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA
WYPŁACONEGO

ŁĄCZNIE

CZŁONKOM

ZARZĄDU

I

INNYCH

ORGANÓW

STOWARZYSZENIA ORAZ OSOBOM KIERUJĄCYM WYŁĄCZNIE DZIAŁALNOŚCIĄ

GOSPODARCZĄ Z PODZIAŁEM NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY, PREMIE I INNE
ŚWIADCZENIA:
Członkowie władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) wykonują swoje funkcje
społecznie nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
D.

UDZIELONYCH

PRZEZ

STOWARZYSZENIE

POŻYCZKACH

PIENIĘŻNYCH,

Z PODZIAŁEM WEDŁUG ICH WYSOKOŚCI, ZE WSKAZANIEM POŻYCZKOBIORCÓW
I WARUNKÓW

PRZYZNANIA

POŻYCZEK

ORAZ

Z

PODANIEM

PODSTAWY

STATUTOWEJ U DZIAŁANIA TAKICH POŻYCZEK:
Stowarzyszenie nie zawierało umów o udzielenie osobom trzecich pożyczek pieniężnych.
E. KWOTACH ULOKOWANYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH ZE WSKAZANIEM
BANKU:
Stan środków pieniężnych na 31.12.2016
Środki pieniężne w bankach – 294 422,00 zł
Środki pieniężne w kasie – 24 724,99 zł
F. WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB
NABYTYCH AKCJI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO ZE WSKAZANIEM TYCH
SPÓŁEK:
Stowarzyszenie w 2016 r. nie nabywało obligacji, akcji, udziałów.

