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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA „PRO SALUTE” 
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Nazwa organizacji Stowarzyszenie „Pro Salute” 

Adres siedziby 
i dane kontaktowe 

Kraj 
POLSKA 

Województwo 
PODLASKIE 

Gmina BIAŁYSTOK 
Ulica  

MIESZKA I 
Nr domu    

4/131 

Miejscowość 
BIAŁYSTOK 

Kod pocztowy   
15-054 

Poczta 
BIAŁYSTOK 

Nr faksu 
----- 

E-mail 

stowarzyszenieprosalute@gmail.com 

Strona www 

www.prosalute.com.pl 
 

Data rejestracji w Krajowym 
Rejestrze Sądowym 

2017-08-11 

Data uzyskania statusu organizacji 
pożytku publicznego 

----------------- 

Numer REGON             
368007416 

Numer KRS                     
0000690380 

 

W okresie sprawozdawczym działał  
 
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:  
1. Prezes Zarządu – Elżbieta Krajewska-Kułak  
2. Wiceprezes – Jolanta Lewko    
3. Skarbnik – Anna Backiel-Cybulska, przebywająca do 24.04.2018 na zwolnieniu 
lekarskim, a od 24.04.2018 do końca roku na urlopie macierzyńskim 
4. Członek Zarządu, Sekretarz – Mateusz Cybulski   
5. Członek Zarządu, Koordynator RODO – Cecylia Łukaszuk  
 
oraz 
 
Komisja rewizyjna w składzie 

REGON:368007416 
NIP: 5423280794 
KRS:0000690380 
 
stowarzyszenieprosalute@gmail.com 
Nr konta: 28195000012006003877450002 
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1. Przewodnicząca - Matylda Sierakowska 
2. Członek - Andrzej Guzowski 
3. Członek - Bogumiła Kraszyńska 

 

Stowarzyszenie Pro Salute jest stowarzyszeniem non-profit, zrzeszeniem osób 
fizycznych, zawiązanym dla promowania i wspierania zdrowia w różnych grupach 
społecznych, prowadzenia działalności naukowo-szkoleniowej oraz działalności 
charytatywnej, które nie ma etatowych pracowników i sztabu Public Relations do 
pomocy, stąd wszystkie zgromadzone środki w 100% wydaje na potrzeby swoich 
podopiecznych, nie ponosząc kosztów związanych z etatami pracowników. 

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia pracują zawodowo, w większości w 
Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W Stowarzyszeniu działają wyłącznie 
woluntarystycznie, bez wynagrodzenia. Mocno wierzymy jednak, że w taki sposób, nie 
etatowo, też można wiele pomóc. 
 
Cele i zasady działania stowarzyszenia:  

• działalność charytatywna, 
• podejmowanie działań mających na celu ochronę i promocję zdrowia, 
• prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej,  
• promocja i organizacja wolontariatu,  
• pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie nierówności 

społecznych, 
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych i samotnych  

w trudnej sytuacji losowej, 
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych,  
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i mężczyzn, 
• działalność na rzecz mniejszości narodowych, 
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości, 
• działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 
• działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka 
• upowszechnianie działań proekologicznych.  

 
Naszym Ambasadorem jest Damian Aleksander oraz Edyta Krzemień. 
 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu znajduje się na stronach: 
www.prosalute.com.pl 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/ 

 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

 
W 2018 roku zwołano 4 posiedzenia Zarządu, w trakcie których omawiano 

sprawy bieżące i zamierzenia strategiczne Stowarzyszenia. Posiedzenia Zarządu 

http://www.prosalute.com.pl/
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pro-Salute-150444255544012/


odbyły się w dniach: 15 stycznia 2018, 13 lutego 2018, 24 października 2018 i 7 
listopada 2018. 

 
UCHWAŁY/DECYZJE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PODJĘTE W OKRESIE 

SPRAWOZDAWCZYM 

 

1. Uchwała nr 1/2018 z dn. 15.01.2018 w sprawie przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia „Pro Salute” Łukasza Kononiuka 

2. Uchwała nr 2/2018 z dn. 13.02.2018 w sprawie wzoru pieczątek członków 
Zarządu Stowarzyszenia „Pro Salute” 

3. Uchwała nr 3/2018 z dn. 24.10.2018 w sprawie powołania Komisji loterii na 
rzecz dzieci z dystrofią mięśniową 

4. Uchwała nr 4/2018 z dn. 24.10.2018 w sprawie powołania Komisji aukcji 
obrazów na rzecz dzieci z dystrofią mięśniową 

5. Uchwała nr 5/2018 z dn. 07.11.2018 w sprawie przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia „Pro Salute” Joanny Fiłon 

 

CZŁONKOWSTWO 

 

Nie odnotowano skreśleń z listy członków zwyczajnych. 
 
NOWOPRZYJECI CZŁONKOWIE: 

1. Łukasz Kononiuk 
2. Joanna Fiłon 

 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 14 członków.  
 
Składka roczna wynosi 15 zł, zaległości w odpłatności składek są na bieżąco 
monitorowane i w chwili obecnej wszyscy członkowie na bieżąco składki opłacili. 
 
 

AMBASADORZY 
 

 W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie pozyskało dwóch Ambasadorów 
- Damiana Aleksandra 
- Edytę Krzemień 
 
 

DZIAŁANIA W ROKU 2018  
 
 

• styczeń-czerwiec 2018 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB - zajęć w ramach Uniwersytetu Zdrowego 
Seniora (rok akademicki 2017/2018, semestr letni) (projekt dofinansowany z 
budżetu Miasta Białystok) 



     Celem UZS jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych; 
poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w 
podeszłym wieku, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, 
stosowania leków i suplementów diety oraz farmakoekonomii w chorobach u ludzi w 
podeszłym wieku oraz przeciwdziałanie samotności i aktywizacja społeczna osób 
starszych. 

     Projekt realizowany jest w oparciu o wykłady specjalistów z różnych dziedzin 
nauk medycznych i nauk o zdrowiu, mające na celu poszerzanie wiedzy w zakresie 
wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu kluczowych 
problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku; zajęcia praktyczne - ćwiczenia w 
pracowniach umiejętności i pracowniach specjalistycznych; zajęcia z podstaw 
informatyki i obsługi Internetu; zajęcia aktywizujące ruchowo; akcje promujące zdrowy 
styl życia, mające na celu poszerzanie wiedzy o możliwościach poprawy jakości życia 
ludzi w podeszłym wieku; dyskusje; zajęcia fakultatywne oraz inne formy zajęć, 
służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w 
rozwiązywaniu kluczowych problemów zdrowotnych u ludzi w podeszłym wieku.  

Grupę docelową jest każdy mieszkaniec Białegostoku, który ukończył 60 rok życia. 
Obowiązuje limit miejsc (50 miejsc) i zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.  

 

 
Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/uzs.  

https://www.umb.edu.pl/uzs


• styczeń-maj 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB VI edycji Zakręconej akcji, polegającej na zbieraniu plastikowych 
nakrętek z opakowań po napojach, detergentach lub innych artykułach 
spożywczych. Zysk uzyskany z ich sprzedaży przeznaczono dla podopiecznych 
Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę” oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży 
"Odrobina Radości" przy  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. dr Ireny 
Białówny w Białymstoku  

 

 
 

 

• styczeń-luty 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB akcji zbiórki artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej z pacjentami 
Kliniki Psychiatrii UMB 
   Łącznie zebrano 300 sztuk artykułów, takich jak: bibuła, blok rysunkowy, blok 

techniczny, farby akwarele, farby plakatowe, filc dekoracyjny, klej, kolorowanki 
antystresowe, kredki ołówkowe, kredki świecowe, mazaki, nożyczki, ołówki, papier 
kolorowy, pastele, pędzle, pianka dekoracyjna, plastelina, papier kolorowy, papier biały 
karton, stempelki ozdobne, sznurki do sutaszu, tektura falista, wycinanki. 

 



 

 

• styczeń-luty 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB akcji zbiórki karmy dla psów ze schroniska w Białymstoku 
Łącznie zebrano 106 kg karmy. 

 

 



• 17 stycznia 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB spotkania z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Białegostoku ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Panem Adamem Kujawą oraz prezentacja filmu pt. 
„Nieinni”, połączona z promocją kampanii społecznej „Nieinni” na Wydziale Nauk o 
Zdrowiu UMB  

    Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w auli 0.2 w Centrum Dydaktyczno-
Naukowym Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (ul. Szpitalna 37). Jego celem było 
uwrażliwienie i zainspirowanie studentów UMB do pozytywnych zachowań wobec 
osób niepełnosprawnych. Na wstępie przedstawiono zebranym prezentacje 
„Postrzeganie osób niepełnosprawnych w rysunkach dzieci” autorstwa 
pracowników Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB oraz Kliniki 
Rehabilitacji. W wystąpieniu zaprezentowano prace plastyczne wybrane spośród 
192 prac nadesłanych z całej Polski na konkurs plastyczny pt. „Mój niepełnosprawny 
przyjaciel”. Następnie odbyło się spotkanie zebranych z Pełnomocnikiem 
Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych Adamem Kujawą. 
Poruszono w trakcie niego problemy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz 
działania podejmowane na ich rzecz w Białymstoku. 

Zaprezentowano także film Krzysztofa Kiziewicza i Radovana Lee pt. „Nieinni”, 
którego bohaterami jest sześć osób, których zainteresowania i pasje pokazują, że 
można być aktywnym również będąc niepełnosprawnym - król Skate Plazy Michał 
Kropiewnicki, paraolimpijczyk Krzysztof Smorszczewski, malarka i studentka - 
Weronika Maksimowicz, zawodnik jiu-jitsu Jan Kempisty, niewidomy DJ Mateusz 
Brytczuk i Dawid Markiewicz, który uległ dramatycznemu wypadkowi. Dzięki filmowi 
uczestnicy spotkania mogli poznać ich historie, zobaczyć, jak radzą sobie w życiu, 
jak potrafią być aktywni i czerpać ze świata, ile się da. Autorzy filmu pozwolili 
widzom wejść w ten świat i przekonać się, że ludzie niepełnosprawni nie czują się 
inni, mogą żyć aktywnie, rozwijać swoje talenty i pasje. 

 

 



• od stycznia 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB rozpropagowania akcji pomocy dla Marcela i jego rodziny (zbiórka 
funduszy na leczenie) 
 

 
 
 

• od stycznia 2018 - współorganizacja z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o 
Zdrowiu UMB rozpropagowania akcji pomocy dla Zuzi Kretowicz, córki absolwentki 
Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB (zbiórka funduszy na leczenie) 

 

 



• luty-czerwiec 2018 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB zajęć w ramach Uniwersytetu Profilaktyki 
Psychogeriatrycznej (rok akademicki 2017/2018) (projekt dofinansowany z budżetu 
Miasta Białystok). 

Celem zasadniczym projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw 
prozdrowotnych w aspekcie psychicznym, poszerzanie wiedzy w dziedzinie: opieki 
medycznej poprawiającej jakość życia ludzi w podeszłym wieku z zaburzeniami 
psychicznymi, wykorzystania nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia oraz w 
zakresie stosowania leków w chorobach psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; 
przeciwdziałanie samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz 
aktywizacja społeczna osób starszych. 
 Stosowane metody to wykłady specjalistów z dziedzin nauk medycznych/nauk 
o zdrowiu w zakresie zdrowia psychicznego mające na celu poszerzanie wiedzy w 
zakresie wykorzystywania najnowszych osiągnięć nauki i techniki w rozwiązywaniu 
kluczowych problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku; dyskusje oraz inne 
formy zajęć służące promowaniu wykorzystania najnowszych osiągnięć nauki i techniki 
w rozwiązywaniu kluczowych problemów psychicznych u ludzi w podeszłym wieku. 
 Grupą docelową są absolwenci minionej edycji Uniwersytetu Zdrowego Seniora 
 

 
Więcej informacji na stronie https://www.umb.edu.pl/upp.  

https://www.umb.edu.pl/upp


• 15 marzec 2018 - współorganizacja z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB  oraz Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej 
UMB II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Bezpieczeństwo pacjenta a problem 
zakażeń szpitalnych”  

Konferencja była organizowana w ramach cyklu konferencji dotyczących 
bezpieczeństwa pacjenta w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37 w Białymstoku. 

W ciągu ostatnich 20 lat obserwuje się wzrost zagrożeń epidemiologicznych w 
polskim społeczeństwie. Z jednej strony ewidentnie wzrasta średnia wieku 
hospitalizowanych pacjentów oraz ryzyko powikłań u chorych. Zwiększa się liczba 
osób po 60. roku życia, wielokrotnie hospitalizowanych, z jednym lub kilkoma 
schorzeniami przewlekłymi, w tym wymagających pełnej opieki. Z drugiej strony - w 
środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym pojawiają się nowe, wysoce zjadliwe i 
wielooporne patogeny, szczególnie niebezpieczne dla pacjentów z upośledzoną 
odpornością oraz w zaawansowanym wieku.  

Szpital staje się miejscem wysokiego ryzyka powikłań i zdarzeń niepożądanych, 
w tym zakażeń związanych z opieką medyczną. Każdy pacjent, szczególnie 
przyjmowany z innej placówki medycznej lub ośrodka opieki długoterminowej, może 
być nosicielem wysoce niebezpiecznego patogenu, który w warunkach szpitalnych 
szybko rozprzestrzenia się na innych podatnych pacjentów. 

Szacuje się, że ogólna zapadalność na zakażenia szpitalne oscyluje w 
granicach 5–10%, a najwyższa śmiertelność (ok. 25%) jest związana ze szpitalnym 
pierwotnym zakażeniem krwi. Występowanie tych zakażeń powoduje niejednokrotnie 
nie tylko powikłania w przebiegu choroby podstawowej, ale również wydłuża okres 
hospitalizacji (o 5–10 dni) i zwiększa koszty związane z leczeniem zakażonego 
pacjenta  

Jedynie ciągły proces edukacyjny personelu medycznego i pacjentów oraz 
aktywne monitorowanie i eliminowanie zakażeń, to główne kierunki zmniejszenia 
zagrożeń dla pacjentów i personelu medycznego. 

Konferencja adresowana była do pielęgniarek, położnych, lekarzy, innych 
pracowników ochrony zdrowia oraz studentów kierunków medycznych. Jej celem było 
przybliżenie uczestnikom aktualnych problemów związanych nie tylko z profilaktyką i 
diagnostyką zakażeń szpitalnych, ale także instytucjonalnych, związanych z opieką 
nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie 
opiekuńczo-leczniczym.  

W konferencji uczestniczyło 260 osób. 
 

 



• 16 marzec 2018 – rozpropagowanie akcji pomocy dla Julki, siostry studentki 
kierunku Logopedia z Fonoaudiologią Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, chorej 
na nowotwór złośliwy (zbiórka funduszy na leczenie) 

 

 
 

• marzec-maj 2018 - współorganizacja, z Urzędem Miejskim w Białymstoku i 
Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB zajęć w ramach Akademii Młodego Naukowca 
(rok akademicki 2017/2018) (projekt dofinansowany z budżetu Miasta Białystok). 

 Celem zasadniczym projektu było poszerzenie wiedzy prozdrowotnej 
przedszkolaków i ich rodziców.  

Szczegółowe cele programu: 
o Wspomaganie edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie 

bezpiecznych zachowań, 
o wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości 

dotyczące dbania o własne zdrowie,  
o kreowanie płaszczyzny współpracy nauczycieli, rodziców i 

wychowanków,  
o promowanie wzorców higienicznego stylu życia,  
o kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju oraz 

przybliżenie tajników zawodów medycznych,  
o uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i 

kształtowanie nawyków higienicznych,  
o tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 

aktywności ruchowej dziecka,  
o uczenie odpowiedzialności za siebie i swoje zdrowie,  
o wzmacnianie poczucia wartości i budowa pozytywnego obrazu siebie,  
o wskazywanie właściwych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych,  
o wyrabianie nawyków mówienia umiarkowanym głosem,  
o zapobieganie przemocy, eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród 

wychowanków przedszkola,  
o wdrażanie wychowanków do poszanowania cudzej pracy,  



o kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka, dla życia i zdrowia oraz 
kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej,  

o możliwość szkolenia rodziców/nauczycieli w zakresie problemów 
wychowawczych dzieci (tematyczne spotkania z kadrą dydaktyczną 
Wydziału) oraz zapoznanie ich z filmami edukacyjnymi. 

 

 

 

Więcej na stronie https://www.umb.edu.pl/amn.  

• 17-20 maj 2017 - współorganizacja XIII Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej „Życiodajna śmierć - pamięci Elizabeth Kübler-Ross”, 
razem z Zakładem Zintegrowanej Opieki Medycznej, Kliniką Rehabilitacji 
Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 
Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Centrum Wolontariatu 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Fundacją 
„Pomóż Im” Białostockim Hospicjum dla Dzieci, Samodzielną Pracownią 
Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 

https://www.umb.edu.pl/amn


Katedrą Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacją „By dalej 
iść”, Polskim Towarzystwem Higienicznym, Polskim Towarzystwem 
Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Katedrą Medycyny 
Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu, TVP3 Białystok, Polskim Towarzystwem im. Alberta Schweitzera w 
Poznaniu, Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii, Kołem Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, 
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku, Studenckim Kołem 
Naukowym Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku oraz Studenckim Kołem Naukowym Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

   W konferencji brało udział 220 uczestników, w tym 10 zagranicznych (Włochy, 
Grecja, Białoruś, Anglia, Rosja) z 60 jednostek naukowych. 

Wygłoszono łącznie 151 referatów, w tym 5 zagranicznych. 
Zaprezentowano 14 reportaży, odbyły się 3 warsztaty - Praca z rodzicami, 

którzy doświadczyli poronienia lub straty okołoporodowej; Pomoc w sytuacji straty 
dziecka,  Interwencja kryzysowa. Śmierć i proces żałoby oraz Grupy Balinta.   

Zorganizowano 2 wystawy – Spacer - wystawa fotografii Doroty Świdzińskiej 
oraz Krzyże Podlasia - wystawa białostockich fotografików. 

Patronat Honorowy sprawowali: Prezydent Miasta Białegostoku - dr hab. 
Tadeusz Truskolaski; Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Białostocki - dr Tadeusz Wojda SAC; Jego Ekscelencja 
Najprzewielebniejszy JAKUB Prawosławny Arcybiskup Białostocki  
i Gdański; JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - prof. dr hab. n. med. 
Adam Krętowski oraz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku - prof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowski  

    Patronat medialny sprawowali: TVP3 Białystok, Radio Białystok, Bia24 oraz 
Progress in Health Sciences. 

 Na Konferencję zapraszono przedstawicieli różnych dziedzin nauki  
i sztuki - lekarza i filozofa, psychologa, etyka i socjologa, duchownego i artystę, 
dziennikarza, pielęgniarkę i położną, rodzica po stracie i chorego, aby stworzyć im 
okazję do dialogu o śmierci oraz umieraniu i poznać opinie na powyższy temat. 
Poruszono trudne tematy związane z interdyscyplinarnymi wyzwaniami opieki 
paliatywnej i tanatoedukacji, ze śmiercią i umieraniem.   

Stworzono także okazję do wymiany poglądów na temat rozlicznych dylematów 
etycznych, prawnych i społecznych pracowników ochrony zdrowia, będących 
przedmiotem gorących sporów nie tylko w środowisku medycznym, ale w całym 
społeczeństwie, w tym dotyczących postrzegania metody in vitro, aborcji, donacji, 
transplantacji, eutanazji, uporczywej terapii, terapii marihuaną.  

Starano się pokazać, że śmierć dotyczy nie tylko tych, którzy są ciężko chorzy, 
ale także osób, które już za życia są traktowane jako nieobecne, usunięte na margines, 
tak jakby nie żyły - osoby starsze, niepełnosprawne, chore psychicznie, z 
upośledzeniami genetycznymi i te, które są po prostu bezdomne.  

Dyskutowano także o roli religii i jej wpływie na zdrowie, przybliżono zadania 
pracowników ochrony zdrowia w zwalczaniu dyskryminacji, stygmatyzacji, agresji i 
uzależnień oraz zastanowiono się nad postrzeganiem różnych kultur przez inne 
narody, ich wizją zdrowia, choroby i śmierci, kulturowymi uwarunkowaniami w 
poszczególnych dziedzinach medycyny, miejscem medycyny niekonwencjonalnej w 



terapii oraz dylematami etycznymi w opiece nad pacjentami pochodzącymi z różnych 
kultur. 

 Odbyła się także sesja Cierpienie, śmierć i żałoba zwierząt, gdzie poruszono 
tematy związane nie tylko z żałobą zwierząt po utracie właściciela oraz żałoby ludzi po 
zwierzętach, ale także z terapeutyczną rolą zwierząt, bioetycznymi granicami 
zadawania bólu zwierzętom podczas eksperymentów naukowych, kulturą traktowania 
zwierząt w Polsce, przejawami ludzkiego barbarzyństwa wobec zwierząt, cierpieniami 
zwierząt wykorzystywanych w sporcie, paradygmatami o naturze zwierząt i ich miejscu 
w rzeczywistości na terenie kultury zachodnioeuropejskiej, czy też miejscem w sztuce. 

 

 
 

• 1 czerwiec 2018 - Dzień Dziecka w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej - 
obdarowanie pacjentów Kliniki podarunkami 

 

 

 

• Od 27 sierpnia 2018 – rozpoczęcie zbiorki charytatywnej na rzecz terapii dzieci z 
dystrofią mięśniową – zgłoszenie zbiórki 2018/3630/OR w okresie 29.08.2018 do 
30.06.2019 



 

https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4522  

 

• 25 października 2018 - Koncert Charytatywny Na Rzecz Walki z Dystrofią 
Mięśniową w celu pozyskania środków na zakup kolejnych partii leku dla dzieci z 
dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Ośrodkiem 
Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku.  
Gwiazdą wieczoru była Anna Wyszkoni, jedna z najbardziej lubianych i 
charyzmatycznych wokalistek na polskiej scenie muzycznej.  
Patronat Honorowy  - dr hab. Tadeusz Truskolaski - Prezydent Miasta Białystok, 
Bohdan Paszkowski - Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński - Marszałek 
Województwa Podlaskiego 
Patronat Medialny - TVP3 Białystok, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, 
BiałystokOnline, Bia24, casyPodlasia.pl, HPG Promotion Group, bstok.pl. 

 

  
          

https://charytatywni.allegro.pl/listing?charityOrganizationPurposeId=4522
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ_8WL3MffAhXpkIsKHXLpAxEQjRx6BAgBEAU&url=https://charytatywni.allegro.pl/&psig=AOvVaw1Ruq-dW0kpAaHTLq4C1M3W&ust=1546264984042530


    Dodatkowo wystąpił także zespół dziecięcy z Wieruszowa (The White 
Tigers), w którym na saksofonie gra jeden z pacjentów z grupy poddanej tej terapii 
Krystian Lota oraz 6 innych osób - wokal: Iga Wojciechowska, Dominika Derdak, 
klawisze: Martyna Jaroch, perkusja: Adrian Lota, gitara elektryczna i 
elektroakustyczna: Wiktor Świsulski i gitara basowa: Michał Marchwiak. 
Więcej o zespole http://lotarsoundsmusic.pl/, 
https://www.facebook.com/TheWhiteTigersWieruszow/ 
 

 
 

• 25 październik 2018 – zorganizowanie MAŁEJ LOTERII FANTOWEJ w celu 
pozyskania środków na zakup kolejnych partii leku dla dzieci z dystrofią 
mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Ośrodkiem Wczesnej 
Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytetu Medycznego w 
Białymstoku. 

     Na jej przeprowadzenie uzyskano zgodę Naczelnika Podlaskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego w Białymstoku mł. insp. Macieja Fiłończuka z dnia 04.09.2018. 
W trakcie przeprowadzonej małej loterii fantowej z 300. losów przeznaczonych do 
sprzedaży sprzedano 136. sztuk losów o wartości 20 zł każdy – uzyskując łącznie  
2.720 zł. Niesprzedane losy w ilości 164. sztuk zostały zliczone komisyjnie, 
podobnie jak sprzedane 136. losów.  

 

 

http://lotarsoundsmusic.pl/


• październik 2018 – czerwiec 2019 - współorganizacja z Urzędem Miejskim w 
Białymstoku i Wydziałem Nauk o Zdrowiu UMB  kolejnej edycji zajęć w ramach 
Uniwersytetu Zdrowego Seniora (rok akademicki 2018/2019) (projekt 
dofinansowany z budżetu Miasta Białystok) 
 

 

 

 

• październik 2018 – wsparcie wspólnie z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk 
o Zdrowiu UMB akcji Fundacji „Redemptoris Missio” - CZARY MARY 
OKULARY. Akcja pomocy mieszkańcom Afryki – zbiórka okularów z 
oprawkami. 

Dla ludzi żyjących w najbiedniejszych krajach świata to naturalne, że z 
wiekiem widzą coraz gorzej. Muszą zaniechać pracy (jak np. szycie) z której do 
tej pory utrzymywali swoje rodziny. W Afryce koszt zakupu jednej pary okularów 
jest bardzo wysoki. Okulary przysłane z Polski mogłyby pomóc wielu ludziom. 

Okulary mogły być zarówno nowe, jak i używane (ale w dobrym stanie), 
ważne aby nie były cylindryczne, najlepiej do czytania. 



Okulary zostały zbadane (ustalenie mocy), opisane, zabezpieczone, 
spakowane do paczek, które zostały obszyte płótnem przez wolontariuszy i 
posłane do misji.  

 

 

 

• październik 2018-maj 2019 - VII edycja Zakręconej akcji polegającej na 
zbieraniu plastikowych nakrętek z opakowań, po napojach, detergentach lub 
innych artykułach spożywczych. Zysk uzyskany z ich sprzedaży będzie 
przeznaczony na terapię dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki 
Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom 
Upośledzonym „Dać Szansę” oraz Stowarzyszenia Pro Salute. 
 

 



• październik 2018 – przekazanie artykułów do prowadzenia terapii zajęciowej z 
pacjentami Oddziału Dziennego Psychiatrycznego UDSK w Białymstoku 
          Przekazano 4 rolki 0,5-2,5 cm bibuły crepon (żółty,czarny, niebieski, 

zielony), opakowanie 10 rolek 25x200 cm bibuły marszczonej, 3 bloki rysunkowe – 
karty kolorowe, 3 bloki rysunkowe - karty białe, 2 bloki techniczne, 2 tubki kleju, 1 
opakowanie (12 sztuk) kredek świecowych, 2 opakowania (24 sztuki) mazaki 
kolorowe, 2 opakowania (12 sztuk) kredek, 2 opakowania (24 sztuki) kredek oraz 
190 kartek kolorowych bristol. 

 

 

 

• listopad-grudzień 2018 – akcja PACZKA OD MIKOŁAJA - pomoc w organizacji 
Świąt Bożego Narodzenia najbardziej potrzebującym pracownikom i emerytom 
UMB, prowadzona wspólnie z Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu 
UMB, Dziekanatem Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Działem Spraw 
Pracowniczych UMB. Przygotowano paczki dla 7 rodzin. 
 

 



• 5 listopad 2018 – 5 styczeń 2019 – akcja „Łańcuch dobra” - akcja bicia rekordu 
długości łańcucha choinkowego z papieru dla dzieci z dystrofią mięśniową, 
podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Idea bicia rekordu to 
zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w 
swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach którzy są z nimi, którzy 
wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może 
nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie 
możliwie jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że 
jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni 
dadzą radę walczyć z chorobą.  

 

 
 
 

 



• grudzień 2018 – akcja zostań Świętym Mikołajem dla Dzieci z Dystrofią 
Mięśniową – zbiórka upominków dla podopiecznych Kliniki Rehabilitacji 
Dziecięcej Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać 
Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  

 
 

 
 

 

 
 
 



• grudzień 2018 - Świąteczny List od Przyjaciela – prośba skierowana do dzieci 
i całych klas, aby napisały życzenia świąteczne do dzieci z dystrofią mięśniową 
oraz pozostałych pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Akcja ma na 
celu pokazanie, że dzieci z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB mają przyjaciół, 
którzy myślą o nich i wierzą w ich wyzdrowienie. 

 

 
 
 
 

 



  

     
 

      



• grudzień 2018 – akcja Prezent od Mikołaja - przekazanie osobiste lub listowne 
upominków świątecznych dzieciom z dystrofią mięśniową oraz pozostałych 
pacjentów z Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB 

 
 

 
 
 

INNE DZIAŁANIA 
 

• od marca 2018 - zaczęto współpracę z serwisem FaniMani, prowadzonym 
przez Fundację FaniMani, której misją jest wspieranie innych organizacji w 
zbieraniu funduszy na realizację ich działań i celów. Wystarczy, że osoba 
chętna wspomóc Stowarzyszenie wejdzie na stronę   
https://fanimani.pl/prosalute/,  kliknie „wspieram”  i  wybierze sklep, w którym 
chce dokonać zakupów, a część wartości zakupów trafi na konto 
Stowarzyszenia, przy czym kupujący zapłaci tyle samo ile by zapłacił bez 
wybrania wsparcia Stowarzyszenia 
 

 



• od października 2018 – zainicjowanie utworzenia zbiórki np. urodzinowej, z 
okazji ślubu, innej uroczystości na portalu Facebook - 
https://www.facebook.com/fundraisers/ 

 

 

 

• Rozpoczęcie przygotowań do podsumowania akcji „Łańcuch Dobra” 
 
 

 

 



• Rozpoczęcie przygotowań do KONCERTU CHARYTATYWNEGO 
„WYŚPIEWAJMY DOBRO. KOLĘDOWANIE Z TOMKIEM KAMIŃSKIM I 
GOŚĆMI” na rzecz pozyskania funduszy na terapię i rehabilitację dzieci z 
dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB, który 
odbędzie się w dniu 12.01.2019  o godz. 19.00 w Operze i Filharmonii 
Podlaskiej przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku 

 

 
 
 

DOTACJE NA REALIZACJE PROJEKTÓW I PROGRAMÓW 
 

1. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na kwotę 40 000 zł na realizację 
projektu „Edukacja prozdrowotna osób starszych - mieszkańców miasta 
Białegostoku w ramach Uniwersytetu Zdrowego Seniora i Uniwersytetu 
Profilaktyki Psychogeriatrycznej” (umowa nr W/UD/DSP/1160/UM 
BIAŁYSTOK/2017 z dnia 2017-12-22) 
 

2. dotacja z Urzędu Miejskiego w Białymstoku na kwotę 10 000 zł na realizację 
projektu „Akademia Młodego Naukowca” (umowa nr W/UD/DSP/1229/UM 
BIAŁYSTOK/2018 z dnia 2018-02-19) 

 
PODSUMOWANIE  

 

Sprawozdanie zostało udostępnione do publicznej wiadomości w siedzibie 
Stowarzyszenia i na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.prosalute.com.pl. 
 
W roku 2018 w Stowarzyszeniu kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna. Wyniki 
kontroli są pozytywne.  
 



Stowarzyszenie nie ma osób zatrudnionych na etatach, nie posiada lokat bankowych, 
obligacji, zobowiązań wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego.  
 

 

Białystok, 31.12.2018  

 

 

 


