Zgłoszenie organizacji do akcji
„1% zostaw na Ursynowie”(2022rok)
Ankieta informacyjna dla organizacji pożytku publicznego (OPP), które chcą, aby ich
dane zostały umieszczone na stronie ursynow.um.warszawa.pl w ramach akcji „1%
zostaw na Ursynowie”. Ankietę mogą wypełnić organizacje pożytku publicznego
(OPP), które mają swoją siedzibę na Ursynowie, lub też których aktywność jest
ukierunkowana na rzecz Ursynowa i mieszkańców dzielnicy.
Wypełnioną
ankietę*
należy
przesłać
e-mailem
na
ursynow.promocja@um.warszawa.pl z dopiskiem w tytule „1 procent”.
Nazwa OPP
Adres OPP
(ulica, kod, miejscowość)
E-mail
WWW
Telefon
Fax

adres

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa
fho@fho.org.pl
fho.org.pl
22 643 57 08

brak
Numer KRS
Od kiedy organizacja ma
status OPP?
Opis OPP (krótka historia,
główne cele działania,
sposoby realizacji)

Na co będą przeznaczone
uzyskane środki w ramach
akcji „1 procent” w 2021
roku?

Ilość środków z wpłat 1%
podatku w latach ubiegłych i
na co zostały przeznaczone?
Prowadzone działania na
rzecz Ursynowa i
mieszkańców Ursynowa

0000128039
Od 2004 roku
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa (FHO)
od 1990 r. niesie bezpłatną pomoc ludziom, którzy u
kresu choroby onkologicznej potrzebują troski,
zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa. Wspiera także
rodziny chorych. W skali roku otacza opieką około 3000
pacjentów (w hospicjum stacjonarnym około 1000 osób,
w hospicjum domowym około 2000 pacjentów). FHO
prowadzi także specjalistyczne kursy i szkolenia
skierowane do różnych grup zawodowych: lekarzy,
pielęgniarek, opiekunów medycznych.
Dążymy do tego, aby stać się wzorcem opieki
paliatywnej w Polsce, wyznaczać jej najlepsze normy.
Otrzymane z 1% środki wykorzystamy na realizacji
celów statutowych w ramach programu HOSPICJUM
PLUS, w którym wykraczamy daleko poza obszar
hospicjum i standardy czysto medyczne. Konieczność ta
wynika z niedoszacowania opieki paliatywnej w
Polsce. W skali miesiąca do funkcjonowania
placówki musimy dołożyć prawie 100 000 zł! Dlatego
prosimy o pomoc.
Między 750 000 a 950 000 zł. Środki przeznaczamy na
rozwój programu hospicjum plus (opis powyżej).

Pola Nadziei (międzynarodowy program organizowany
przez hospicja, skierowany do młodzieży, którego celem
jest szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy
oraz budowanie świadomości społecznej nt. hospicjów.

Piknik Odczarowanie Hospicjum – doroczne
wydarzenie lokalne, do udziału w których zapraszamy
przede wszystkim organizacje/firmy lokalne. Celem
Pikniku jest integracja społeczności lokalnej oraz
budowanie świadomości społecznej nt. hospicjów.
Parada Świąteczna – doroczne wydarzenie lokalne, na
które zapraszamy mieszkańców Ursynowa, by wspólnie
kolędować i biesiadować przy ognisku. Jej celem jest
integracja społeczności lokalnej oraz budowanie
świadomości społecznej nt. hospicjów

*wpisy powinny być krótkie i czytelne

