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Dane organizacji:
Stowarzyszenie Leczymy z Misją
Ul. Rokietnicka 5e, 60-806, Poznań
Numer REGON: 368612790
Numer NIP: 7792474101
Numer KRS: 0000858545

Skład Zarządu Stowarzyszenia:
Do 23.12.2021:

Od 23.12.2021:

Marcin Kiszka – Prezes

Marcin Kiszka – Prezes zarządu

Piotr

Filberek

planowania

–

Wiceprezes

ds.

strategicznego

i

marketingu

Maria Buda – Wiceprezes zarządu
Anna Płotek – Członkini zarządu
Dominik Halkowicz – Członek zarządu

Maria Buda – Członkini zarządu ds.
finansów i partnerów strategicznych
Anna Płotek – Sekretarz Główna
Milena Snopek – Human Resources

Skład Komisji Rewizyjnej
Do 23.12.2021:
Olga Połukord – Przewodnicząca
komisji rewizyjnej
Małgorzata Gackowska – Członkini
komisji rewizyjnej
Joanna Kujawska – Członkini komisji
rewizyjnej

Od 23.12.2021
Olga Połukord – Przewodnicząca
komisji rewizyjnej
Monika Ciekalska – Członkini komisji
rewizyjnej
Anna Michałkiewicz – Członkini komisji
rewizyjnej
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Cele statutowe Stowarzyszenia
1. Podnoszenie jakości opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.
2. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen
domowych, klęsk żywiołowych i innych sytuacji zagrażających ich życiu lub
dobrobytowi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
3. Udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej w ramach świadczenia
pomocy zdrowotnej.
4. Promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i na świecie.
5. Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i
oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy
humanitarnej i rozwojowej, praw człowieka, świadomości zdrowotnej oraz
większego zaangażowania Polski w stosunkach międzynarodowych.
6. Wsparcie uchodźców, migrantów, uchodźców wewnętrznych i innych grup w
zakresie ochrony prawnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej i innych
potrzeb, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.
7. Edukacja i rozwój członków Stowarzyszenia.
8.

Rozwijanie

kontaktów

międzynarodowym,

których

ze

środowiskiem

celem

jest

lokalnym,

kształtowanie

ogólnopolskim

różnorodnych

i

form

współpracy w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
9. Działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia.
10. Nauka, oświata i wychowanie.
11. Świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym.
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Przedmiot działalności statutowej
Stowarzyszenie

realizuje

swoje

cele

poprzez:

1. Organizację konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących
działalności
2. Wspieranie partnerów

Stowarzyszenia.
Stowarzyszenia w

zakresie organizacji szkoleń,

wolontariatu, darowizn środków trwałych, darowizn pieniężnych.
3. Pomoc rzeczową i finansową, na rzecz osób potrzebujących wspieranych przez
Stowarzyszenie.
4. Prowadzenie projektów infrastrukturalnych na rzecz partnerów Stowarzyszenia.
5. Prowadzenie działalności leczniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, po
spełnieniu niezbędnych warunków prawnych.
6. Organizowanie publicznych zbiórek pieniężnych lub rzeczowych oraz
przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej.
7. Pozyskiwanie sponsorów i darczyńców okolicznościowych i stałych.
8. Organizowanie imprez, imprez masowych, koncertów, wydarzeń kulturalnych i
artystycznych i innych podobnych przedsięwzięć.
9. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia.
10. Przyznawanie nagród, stypendiów, dotacji.
11. Produkcję filmową, telewizyjną oraz multimedialną.
12. Popieranie inicjatyw zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
13. Współpracę z instytucjami publicznymi – w tym organami administracji rządowej
i samorządowej i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym
celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z wszelkimi
instytucjami i osobami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia.
14. Współpracę z mediami.
15. Uczestnictwo w międzynarodowych organizacjach.
16. Organizowanie wymian i staży dla pracowników administracji i ochrony zdrowia
pochodzących spoza Polski.
17. Prowadzenie działalności badawczo-naukowej, w szczególności z zakresu
zdrowia publicznego, medycyny, ochrony zdrowia, nowych technologii.
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej

"Niewidzialny senior - badanie wzroku pacjentów
niemobilnych"
W trakcie pandemii grupa wolontariuszy składająca się z okulistki oraz optometrystów
zainicjowała projekt "Niewidzialny senior - badanie wzroku pacjentów niemobilnych". Jego
założeniem było badanie wzroku, dobranie okularów oraz ewentualne zaplanowanie
dalszego specjalistycznego leczenia dla osób, które z racji wielorakich problemów nie
mogą uzyskać podstawowej pomocy optometrycznej i okulistycznej. W jego ramach
przebadani byli między innymi pacjenci z Domu Pomocy Społecznej „Chemik” w
Warszawie. Przebadano 25 pacjentów, wydano 32 recepty na okulary.
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„Polsko! Wciąż więcej nas łączy niż dzieli”
W roku 2019 w Polsce krew oddało 591181 osób. Od marca 2020 roku wskutek
pandemii liczba krwiodawców w wielu punktach poboru w całej Polsce spadła o
ponad połowę. Pomimo mniejszego zapotrzebowania na krew i osocze z powodu
znacznego zmniejszenia liczby operacji planowych, konieczne było zabezpieczenie
krwi dla pacjentów wymagających licznych transfuzji, jak np. osób z chorobami
hematologicznymi. Jednym z powodów mniejszej popularności krwiodawstwa były
obawy krwiodawców związane z korzystaniem ze zbiorowej komunikacji do
Centrum Krwiodawstwa. Stowarzyszenie Leczymy z Misją wraz z Fundacją Mocni na
Starcie zachęcało Polaków do oddawania krwi akcją “Więcej nas łączy, niż dzieli”,
która przy współpracy z firmą iTaxi oferowała kupony zniżkowe na przejazdy
taksówkami w zamian za oddanie krwi. Ponadto, na platformach Social Media obu
organizacji prowadzona była kampania informacyjna zachęcająca do oddawania
krwi i uświadamiająca o bezpiecznych warunkach epidemiologicznych panujących
w Centrach Krwiodawstwa. Akcja obejmowała Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa W Warszawie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Krakowie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Bydgoszczy. Patronat medialny objął Instytut Monitorowania Mediów, zaś
patronat honorowy - Miasto Kraków, Miasto Poznań oraz Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak.
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Wznowiona działalność Studenckiego Ośrodka Nauki
Obrazowania
Ze względu na zaostrzony reżim epidemiologiczny obowiązujący na terenie domów
studenckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu działalność Studenckiego Ośrodka
Nauki Obrazowania (SONO) mieszczącego się w obrębie Domu Studenckiego Karolek
została wstrzymana na początku 2020 roku. W marcu 2021 roku Stowarzyszenie uzyskało
zgodę na wznowienie udostępniania Sali dla studentów i studenckich kół naukowych pod
warunkiem dostosowania regulaminu do panujących obostrzeń epidemiologicznych.

W 2021 roku w SONO odbyło się 60 spotkań mających na celu
doskonalenie umiejętności ultrasonograficznych
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