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Adres do przekazania informacji, którą chcemy się podzielić z innymi Hospicjami:
Zarząd FHP ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, tel/fax 12 641 46 59,
e-mail: zarzad@hospicjum.org
Licheń
Już w tym tygodniu spotykamy się na Spotkanie Szkoleniowo – Formacyjne w
Licheniu, które odbywa się 24 – 26 październik 2014 r. Koszt pobytu – noclegi + wyżywienie
– 150 zł. Tematem tegorocznego VII Spotkania jest „Hospicjum w służbie rodzinie chorego u
kresu życia”. Podczas spotkania przypomniemy sobie zadania przekazane przez Ojca
Świętego Jana Pawła II w Liście Apostolskim „Novo Millenio Ineunte” oraz będziemy
rozważać problemy współczesnej rodziny i zmiany w roli rodziny w opiece hospicyjnej w
ciągu trzydziestu lat istnienia hospicjów w Polsce. Podczas warsztatów dyskusyjnych
będziemy ubogacali się doświadczeniami z zarządzania wolontariatem, organizacją opieki
nad rodzinami w żałobie oraz wpływem kryzysu rodziny w realizacji opieki nad chorym i
jego rodziną. Podczas Apelu Maryjnego i procesją ze świecami będziemy dziękowali Matce
Bożej za otaczanie Hospicjów Matczyną Opieką.
Zgłoszenia: e-mail:stoklosa@hospicjum.org, tel: 601 739 344.
Do niedzieli 19 października dotarły do Krakowa zgłoszenia z 20 Hospicjów: Bielska
Białej, Żyrardowa (9), Chorzowa (10), Ośrodka Hospicjum Domowe Warszawa (6), Łodzi
ZDOH (1), Dębicy (5), Lublina Dobry Samarytanin (1), Tarnowskich Gór (4), Kutna (5),
Ostrów Wielkopolskiego (14), Żorów (11), Zabrza (3), Miechowa (3), Zakopanego (1),
Mrągowa (4), Bydgoszczy (4), Kielc Caritas (2), Sopotu św. Faustyny (8), Stowarzyszenia
św. Ojca Pio Radom (1), Krakowa (20), Bardejova – Słowacja (3).
Konsultacje projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wzoru oferty i umowy zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania
Departament Pożytku Publicznego zachęca do nadsyłania uwag do projektu rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy
dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania. Uwagi można przesyłać do 17 listopada 2014 na adres e-mail:
pozytek@mpips.gov.pl
Przedstawione rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowe wzory oferty,
umowy i sprawozdania zmieniły swój dotychczasowy zapis. Dotychczasowe wzory, które
obowiązywały we wszystkich otwartych konkursach w których starano się o wsparcie lub
powierzenie realizacji zadania będą obowiązywały do 6 miesięcy od daty ogłoszenia
niniejszego rozporządzenia. W ofercie mamy wprowadzone rodzaje rezultatów zadania i ich
kosztorysy. W umowie jest między innymi zapis o zwrocie pieniędzy w sytuacji nie
osiągnięcia lub nie udokumentowania osiągnięcia zakładanego rezultatu. Jest też zapis
mówiący o niemożliwości zbycia rzeczy zakupionych na swoja rzecz ze środków
pochodzących z dotacji przed okresem 5 lat po zakończeniu zadania. W załącznikach do
umowy mamy załącznik opis zakładanych rezultatów i sposobu ich mierzenia i
dokumentowania.

Sympozjum ,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej” – informacja wstępna
15 listopada 2014 r. w godz. 10.00 – 16.00 w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu
Rolniczego przy ul. 29 Listopada 46 w Gmachu Wydziału Leśnego odbędzie się Sympozjum
,,Problemy etyczne w opiece hospicyjnej”, którego jednym z organizatorów jest Forum
Hospicjów Polskich. Szczegółowe informacje wraz z programem dotrą do Hospicjów wraz z
Listem Hospicyjnym w tym tygodniu.

